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Продовження на стор. 2

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

проДаж пакетів акцій

інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета акцій 
публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль»

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

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

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

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

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

води та кондиційованого повітря; виробництво електричної енергії.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2016 – 515 осіб.
Основна номенклатура: теплова та електрична енергія.
Розмір простроченої заборгованості товариства станом на 31.10.2016:
з податку на додану вартість – 5,5 млн грн.
Наявність мобілізованих завдань та державної таємниці:
постановою КМУ від 30.10.2008 № 948-0015 для ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

та споруд – задовільний.
основні показники господарської діяльності 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 192 494 189548 272818 189411
Балансовий прибуток, тис. грн -5846 -14627 -13518 14153
Дебіторська заборгованість, тис. грн 84033 107170 158177 114703
Кредиторська заборгованість, тис. грн 212620 222738 351302 454504
Рентабельність, % -14,4 8,2 -18,8 -46,6
Вартість активів, тис. грн 197721 222652 294525 308167
Вартість власного капіталу, тис. грн -21340 -109239 -162014 -150235
Величина чистого прибутку, тис. грн -27750 15629 -51424 -88327

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ства;
виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кін-
цевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, ви-
знаної 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 Міні-
стрів 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 застосо-
вано 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 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 по-
даються:

інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтер-
есах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі 
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), відповідно до 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»;

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

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

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

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

внесок на рахунок Фонду державного майна України.

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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Продовження. Початок на стор. 1

реквізити для сплати конкурсної гарантії  
та реєстраційного внеску в національній валюті

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

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета ак-
цій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».

реєстраційний 
внесок у сумі 
340,00 гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій публічного акціонерного товариства «Херсонська теплоелектроцентраль».

реквізити для сплати конкурсної гарантії  
та реєстраційного внеску в іноземній валюті

конкурсна гарантія 
у сумі 7 750 000,00 
гривень  
(за курсом Націо-
нального банку Укра-
їни на день сплати 
конкурсної гарантії)

одержувач: Фонд державного майна 
України
адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України»
адреса: вулиця Антоновича, 127, місто 
Київ, Україна
мфо 322313
код за єдрПоу 00032945
Призначення платежу: як конкурсна га-
рантія для участі у конкурсі з продажу паке-
та акцій публічного акціонерного товариства 
«Херсонська теплоелектроцентраль»

Receiver: The State Property Fund 
of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street,
Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company 
«State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127, Antonovycha Street, 
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guar-
antee for participation in the auction 
sale of the stake of Public Joint Stock 
Company «Kherson CHP»

реєстраційний 
внесок у сумі 
340,00 гривень 
(за курсом Націо-
нального банку Укра-
їни на день сплати 
реєстраційного 
внеску)

одержувач: Фонд державного майна 
України
адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний 
експортно-імпортний банк України»
адреса: вулиця Антоновича, 127, м. Київ, 
Україна
мфо: 322313
код за єдрПоу: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний 
внесок для участі у конкурсі з продажу паке-
та акцій публічного акціонерного товариства 
«Херсонська теплоелектроцентраль»

Receiver: The State Property Fund 
of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street,
Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock compa-
ny «State Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, 
Kyiv, Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for 
participation in the auction sale of the 
stake of Public Joint Stock Company 
«Kherson CHP»

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

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

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

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

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

9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації:
приймання конкурсної документації починається з дня опублікування інфор-

маційного повідомлення про проведення конкурсу і завершується 14 грудня 2016 
року о 18.00.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу по-
тенційні покупці до 7 грудня 2016 року до 18.00 письмово звертаються до Фон-
ду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність 
і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно 
до п. 6.8 Положення.

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

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 7 грудня 2016 року о 18.00.

Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьова-
ний та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 12 
грудня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 14 грудня 2016 року подає один примірник 
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо 
його умов.

Дата завершення приймання остаточного проекту договору купівлі-продажу: 
14 грудня 2016 року о 18.00.

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

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій прово-

диться 22 грудня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна 
України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

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

«Херсонська теплоелектроцентраль» буде проведено 22 грудня 2016 року 
об 11.00 у приміщенні фонду державного майна україни за адресою: м. київ-
133, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303.

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

м. Херсон, 73000. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий до-
звіл Фонду державного майна України.

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

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна 
отримати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01601, Управління конкурсно-
го продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного 
майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, 
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,  
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.

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

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

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

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

інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про проведення конкурсу  

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

товариства «дніпровський машинобудівний завод»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 14313332.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Дніпровський 

машинобудівний завод» (далі – ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»).
Місцезнаходження товариства: вул. Будівельників, буд. 34, м. Дніпро, Укра-

їна, 49055.
Телефон (056) 747-30-01.
Тел./факс (056) 747-30-05.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній влас-

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

35 652 251 шт., що становить 25 % статутного капіталу товариства + 1 акція.
Статутний капітал товариства становить 35 652 250,00 гривень.
Номінальна ціна акції – 0,25 гривень.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 26 521 000,00 гривень.
Крок торгів – 265 210,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД 46.69 – Оптова торгівля іншими машинами 

й устаткуванням.
Основна номенклатура – підприємство має виробничі потужності для виго-

товлення обладнання зв’язку, виробів металевих, надання виробничих послуг з 
металообробки та нанесення покриттів на метали, ремонту та технічного обслу-
говування обладнання. На даний час виробнича діяльність призупинена через 
відсутність замовлень.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.07.2016 – 174 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на ринку – не займає.

фінансово-господарський стан  
ПаТ «дніпровський машинобудівний завод»  

у період з 2013 р. – 9 місяців 2016 р.

Назва показника Од. вим.
Значення показника

за 2013 р. за 2014 р. за 2015 р. за 9 місяців 2016 р.
Середньооблікова чисельність працівників осіб 189 154 196 168
Первісна вартість основних фондів тис. грн 117 411 111 501 106 793 102 312
Залишкова вартість основних фондів тис. грн 44 842 42 084 42 222 39 718
Знос основних фондів % 61,81 62,26 60,46 61
Чистий прибуток тис. грн -470 -15 779 -6084 -9700
Рентабельність діяльності % -0,26 -9,28 -3,42 -30
Дебіторська заборгованість тис. грн 109 204 92 083 137 271 140 894
Кредиторська заборгованість тис. грн 109 348 105 243 151 517 164 263
Прострочена заборгованість з виплати 
заробітної плати

тис. грн – – – –

Прострочена заборгованість перед 
бюджетом 

тис. грн – – – 1892

Прострочена заборгованість 
зі страхування

тис. грн – – – –

Вартість власного капіталу тис. грн 67 325 45 468 39 531 29 831
Чистий дохід (виручка) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн 55 246 27 481 68 811 31 865

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

Загальна площа приміщень виробничого призначення станом на 01.01.2016 
становить 98 783,1 м2. Загальна площа складських приміщень становить 9 242,5 м2. 
Площа приміщень невиробничого призначення становить 9 445,3 м2.

Усі зазначені приміщення перебувають у власності ПАТ «Дніпровський маши-
нобудівний завод».

Розмір земельної ділянки – 8,6052 га, кадастровий № 2АА002179-
020772000001, виданий Земресурсами м. Генічеська.

У постійному користуванні (дані ДЗК м. Дніпропетровська):
0,2194 га, кадастровий № 1210100000:276:0026 (66099144), просп. Гагарі-

на, 76;
1,9522 га, кадастровий № 1210100000: 03:076:0005 (691107041), Запоріж-

ське шосе,11;
0,638 га, кадастровий № 1210100000:03:305:0030, Набережна Перемоги, 3ж;
0,2189 га, кадастровий № 1210100000:06:010:0024 (75005040), просп. Кі-

рова, 80б;
42,0902 га, кадастровий № 1210100000:07:202:0057 (78001062), вул. Буді-

вельників, 34.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.
За підсумками роботи у І півріччі 2016 року кількість викидів забруднюючих 

речовин в атмосферу становила лише 0,199 т. Сплачено екологічного податку на 
суму 70 грн 75 коп. Скиди забруднюючих речовин в природні водоймища не здій-
снюються. Відходи на підприємстві не розміщуються (лампи люмінесцентні після 
заміни передаються для утилізації сторонній організації по договору).

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

Найменування Од. вим. 2013 р. 2014 р. 2015 р. за 9 місяців 2016 р.
Обсяг реалізації продукції тис. грн 55 246 27 481 68 811 31 865
Балансовий прибуток/збиток тис. грн - 1 407 -17 214 -6 084 4 354
Дебіторська заборгованість тис. грн 109 204 92 083 137 271 140 894
Кредиторська заборгованість тис. грн 109 348 105 243 151 517 164 263
Рентабельність діяльності % -0,26 -9,28 -3,42 -30
Вартість активів тис. грн 182 580 157 735 197 858 200 086
Вартість власного капіталу тис. грн 67 325 45 468 39 531 29 831
Чистий прибуток/збиток тис. грн -470 -15 779 -6084 -9 700

5. Фіксовані умови конкурсу.
У межах корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакета 

акцій товариства, укладеним за результатами конкурсу, покупець зобов’язаний 
забезпечити:

1) В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату підписання 

договору купівлі-продажу;
протягом року від дати переходу права власності на пакет акцій погашення про-

строченої заборгованості товариства перед бюджетом за податками, зборами;
недопущення виникнення нової простроченої заборгованості товариства по 

платежах до бюджетів усіх рівнів за податками, зборами;
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 послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробни-

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

удосконалення виробництва, організації праці та управління.
3) У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати 

заробітної плати працівникам товариства;
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;

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;

належне утримання об’єктів соціально-побутового призначення шляхом фінан-
сування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та 
пожежних норм і правил утримання таких об’єктів;

передачу об’єктів соціальної інфраструктури, житлового фонду, в тому числі 
гуртожитків, які є об’єктами державної власності, у власність відповідних терито-
ріальних громад;

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 то-

вариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товари-
ства та недопущення його безоплатного використання та 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 акці-
онерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, 
зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства 
виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. 
У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів 
товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення (зменшення) 
розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на 
інші господарські товариства;

недопущення з 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 10 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 у 2016 році за період перебування 
пакета акцій у державній власності.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду 
їх виконання, становить 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», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та кон-
курентної приватизації у 2015-2017 роках» (із 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, 
(із змінами) (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Дні-
провський машинобудівний завод» мають право брати участь особи, які можуть 
бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного майна».

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 кін-
цевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, ви-
знаної 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 Міні-
стрів 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 застосо-
вано 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 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».

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);

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

Відповідальність за достовірність, повноту 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 5 304 200,00 гривень та реєстраційний вне-

сок у сумі 340,00 гривень.
реквізити для сплати конкурсної гарантії  

та реєстраційного внеску

конкурсна га-
рантія у сумі 
5 304 200,00 
гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета 
акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний завод»

реєстраційний 
внесок у сумі 
340,00 гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Дніпровський машинобудівний 
завод»

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового 
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму 
конкурсної гарантії – 5 304 200,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови 
надання банківської гарантії передбачені абз. 1 пункту 1.3 розд.1 Положення);

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

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

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

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

9. Дата, 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 до 5 грудня 2016 року до 18.00 письмово звертаються до Фон-
ду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність 
і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно 
до п. 6.8 Положення.

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

Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-
продажу пакета акцій завершується 5 грудня 2016 року о 18.00.

Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований 
та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 8 груд-
ня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 12 грудня 2016 року подає один примірник 
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо 
його умов.

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-
продажу завершується 12 грудня 2016 року о 18.00.

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, 
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій прово-

диться 20 грудня 2016 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна 
України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, кімн. 303.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
конкурс з продажу пакета акцій ПаТ «дніпровський машинобудівний 

завод» буде проведено 20 грудня 2016 року об 11.00 у приміщенні фонду 
державного майна україни за адресою: м. київ-133, вул. кутузова, 18/9, 
кімн. 303.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Будівельників, буд. 34, 

м. Дніпро, Україна, 49055.
Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду дер-

жавного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації 

конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отри-

мати за адресою: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Управління конкурсно-
го продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного 
майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, 
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53,  
200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
За умови, якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів 

в Україні, з урахуванням відносин контролю, перевищуватиме суму еквівалентну 4 
млн євро та сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації, з урахуванням 
відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищуватиме суму, еквівалент-
ну 30 мільйонам євро:

потенційний покупець, учасник конкурсу повинен звернутись в установле-
ному порядку до Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії 
Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію (на 
придбання пакета акцій товариства) та надати Фонду державного майна України 
завірену в установленому порядку копію рішення про надання дозволу на таке при-
дбання або копію заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою (штамп, 
дата, вхідний номер, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України або 
його органу про її прийняття;

переможцю конкурсу (покупцю) необхідне отримання дозволу Антимонополь-
ного комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надання його 
копії Фонду державного майна України у встановлені законодавством терміни.

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

проДаж об’єктів групи а

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 31.10.2016 № 1981)

київська оБЛасТь
Єдиний майновий комплекс державного підприємства Спеціальне конструк-

торське та технологічне бюро «Електронагрівач» за адресою: 08500, Київська обл.,  
м. Фастів, вул. Бишівська, 6.

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 07.11.2016 № 2010)

Львівська оБЛасТь
1. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 

привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стери-
лізатор за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, 
що перебувають на балансі Публічного акціонерного товариства «Зміна» (код за 
ЄДРПОУ 22405648).

2. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), 
лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.) за адресою: 80100, Львівська обл., 
м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебувають на балансі Публічного акці-
онерного товариства «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).

3. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у скла-
ді: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), 
шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього 
одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), 
шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.) за адресою: 80100, Львівська 
обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебувають на балансі Публічного 
акціонерного товариства «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).

4. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 
шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН-
217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 
шт.), шафа жарова ШЖ-0,85 за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4, що перебувають на балансі Публічного акціонерного товари-
ства «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).

5. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у 
складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.), стілець дитячий 
(80 шт.) за адресою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, 
що перебувають на балансі Публічного акціонерного товариства «Зміна» (код за 
ЄДРПОУ 22405648).

вінницька оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля колишнього виносховища (літ. «Й») загальною площею 
345,2 м2; будівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 304,3 м2 
(разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, 

адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Жданова, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього виносховища (літ. 

«Й») загальною площею 345,2 м2, 1994 року побудови, група капітальності ІІ. Од-
ноповерхова будівля колишнього спиртосховища (літ. «Ж») загальною площею 
304,3 м2, 1960 року побудови, група капітальності ІІІ. Стан будівель задовільний, з 
інженерних мереж в наявності електропостачання.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 473,0 м2, ка-
дастровий номер 0510900000:00:001:1363. Цільове призначення: виділена для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового 
використання 11.02. На земельній ділянці розташовані багаторічні насадження (4 
дерева листяних порід). Земельна ділянка розташована в другій зоні округу сані-
тарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта 
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ 
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 182 090,00 грн, у т. ч.: вартість 
будівель – 969 356,00 грн, вартість земельної ділянки – 212 734,00 грн.

ПДВ – 236 418,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 1 418 508,00 

грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 163 227,20 грн, вартість земельної ділянки – 
255 280,80 грн.

Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному 
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передання; 
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень встановлених ст. 32 
Закону України «Про курорти».

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

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

Грошові кошти в розмірі 141 850,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05.12.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 Товарною бір-
жею «вінницька товарна універсальна біржа», час початку внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових про-
позицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь 
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному 
вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адре-
су: tb_vtub@ukr.net до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна 
універсальна біржа» (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінал заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-27-46, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

київська оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 

00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. 

Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерхо-
вою з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 
1-го поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, під-
валу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, роз-
ташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний 
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 135 537,00 грн, ПДВ – 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 362 644,40 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 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).

Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 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 136 264,44 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 Товарною біржею «Перша 
універсальна Біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 6 грудня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення 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 Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 2 грудня 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.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 

177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побу-

дови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є од-
ноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому 
поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. 
Приміщення має окремий вхід. Загальний і фізичний стан основних будівельних 
елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 591 327,00 грн, ПДВ – 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 709 592,40 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 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).

Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 70 959,24 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 Товарною біржею «Перша 
універсальна Біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 6 грудня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 2 грудня 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.

одеська оБЛасТь
інформація 

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

єдиного майнового комплексу державного підприємства  
«науково-дослідний та конструкторсько-технологічний  

інститут холодильної техніки і технології «агрохолод»
Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підпри-

ємства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної 
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).

Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км 
Старокиївського шосе, 55д.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих 

технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та 
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в Комінтер-
нівському районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від 
м. Одеси.

До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, 
у т. ч.:

будівлі: корпусу № 1 (літ. А, А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого вхо-
дять дві адміністративні будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три 
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. 
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпусу № 1а 
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) 
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;

споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Свердлов-
ський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею 1 442 м2, 
модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, О) загаль-
ною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;

машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 4,6 га, під-

приємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та 
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне об-
ладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.

Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію, які підлягають капі-
тальному ремонту.

Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га; кадастровий номер 
5122786400:01:001:2882; категорія земель: землі промисловості; цільове при-
значення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підпри-
ємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та ски-

ди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство 
не здійснює.

Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.09.2016: дебіторська – 0,7 тис. грн, кредитор-

ська – 5 666,8 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 847,7 
тис. грн, зі страхування – 1 566,7 тис. грн, перед бюджетом – 2 499,5 тис. грн, інші 
забов’язання – 752,9 тис. грн, збитки за 9 місяців 2016 року – 463,0 тис. грн.

Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний 
інженер, обслуговуючий персонал – 2, кількість робочих місць – 5.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 891 273,00 грн, ПДВ – 4 978 254,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 29 869 527,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кре-

диторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке при-
ватизується.

2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, 
збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. По-
купець самостійно визначає подальшу спеціалізацію використання об’єкта.

3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у 

кількості 10 одиниці.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації 

об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законо-
давством порядку протягом 6 місяців.

3.5. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають 
постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.

3.6. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта 
приймання-передання погашення кредиторської заборгованості станом на 
30.09.2016 у сумі 5 666,8 тис. грн, у т. ч. із заробітної плати – 847,7 тис. грн, 
перед бюджетом – 2 499,5 тис. грн, пенсійним та позабюджетними фондами – 
1 566,7 тис. грн, іншіх поточних зобов’язаннях – 752,9 тис. грн та погашення кре-
диторської заборгованості, яка буде визначена за період з 30.09.2016 до дати 
підписання акта приймання-передання.

4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 ро-
ків з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з 
регіональним відділенням.

5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно 
з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській облас-
ті, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 
828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 2 986 952,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р 
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 року до 17.00.
аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 

Публічним акціонерним товариством державна акціонерна компанія «націо-
нальна мережа аукціонних центрів» 9 грудня 2016 року, час початку внесен-
ня цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення 
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ 
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Публічного акціонер-
ного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних 
центрів» на електрону адресу: http:// nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Публічного акціонерного товариства Державна 
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (65039, м. Одеса, 
вул. Транспортна, 7, кв. 82/83) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примір-
никах та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а 
також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області 
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.: 
731-50-36, 728-72-62.

рівненська оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із зе-
мельною ділянкою).

Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинів-
ська, 71.

Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівнен-
ська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.

Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля мага-
зину розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992 
році. У будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час 
не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мере-
жі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення 
будівельно-ремонтних робіт.

Відомості про земельну ділянку: площа – 650,0 м2. Категорія земель: землі 
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування ма-
газину. Кадастровий номер: 5610300000:01:001:0727.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 408 899,00 грн, у т. ч.: будівлі ма-
газину – 344 820,00 грн, земельної ділянки – 64 079,00 грн, ПДВ – 81 779,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 490 678,80 грн, у т. ч. будівлі 
магазину – 413 784,00 грн, земельної ділянки – 76 894,80 грн.

Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем 

термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм 
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої 
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого май-
на та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом 
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до 
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов до-
говору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта 
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника. 
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на 
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджу-
ють перехід до нього права власності; покупець сплачує винагороду організатору 
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації; 
покупець сплачує послуги нотаріуса.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 

грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Грошові кошти в розмірі 49 067,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казна-
чейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

Кінцевий термін приймання заяв: 12 грудня 2016 року включно до 17.15.
аукціон в електронній формі буде проведено 16 грудня 2016 року укра-

їнською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водиться 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 нака-
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до-
датками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані надіслати на адресу Української 
універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, 
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

Харківська оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8,  
10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.

Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 

8, 10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побу-
дови – 1981.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 224 018 ,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ –1 020 015,00 грн, ПДВ – 204 003,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-

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

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

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

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 122 401,80 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.

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

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках 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 ви-
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

вінницька оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: 24200, Вінницька обл., смт Томашпіль, вул. Заводська, 10а.
Балансотримач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ 

32721857.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею 

191,7 м2. Рік будівництва – 1928. Обладнання: котел КВ-300, 1987 року випуску, 
непридатний до використання. Площа земельної ділянки – 0,0442 га. Кадастровий 
номер 0523955100:01:004:0375. Категорія земель: землі громадської та житлової 
забудови. Цільове призначення: для обслуговування лазні.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 68 609,00 грн, ПДВ – 13 721,80 
грн. Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 82 330,80 грн.

Умови продажу об’єкта: можливе перепрофілювання без змін його призначення 
щодо надання соціальних послуг; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних 

інформація 
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі  

приватного акціонерного товариства «м’ясо-молочний  
комплекс «сіверський» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціо-
нерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 
штук, що становить 25 % статутного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 16014, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чай-
кине, вул. Шевченка, 1а, тел./факс (04658) 3-91-23.

Код за ЄДРПОУ 32883575.
Розмір статутного капіталу: 15 261 200,00 гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 10.13 виробництво м’яса та м’ясо-молочних 

продуктів.
Номінальна вартість пакета акцій: 3 815 300,00 (три мільйони вісімсот 

п’ятнадцять тисяч триста) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 4 348 000,00 (чотири мільйони 

триста сорок вісім тисяч) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 

5,3 га.
Місце розташування земельної ділянки:Чернігівська обл., Новгород-Сіверський 

р-н, с. Чайкине.
Засіб платежу: грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 12 349 12 137 11 994
Рентабельність, % – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн 11 532 10 472 9 821
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 52 979 39 819 13 478

Показники господарської діяльності станом на ііі квартал 2016 року

Показник Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 24
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 4 332
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 445
Дебіторська заборгованість, тис. грн 184
Кредиторська заборгованість, тис. грн 2 133
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє при-
родне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної 
ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про 
сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності):

За ІІІ квартал 2016 року:
обсяги викидів становлять 74,5 тонн;
сплачено до бюджету – 898,47 грн.

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

ватного акціонерного товариства «м’ясо-молочний комплекс «сіверський», 
що становить 25 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде 
проведено у фонді державного майна україни 15 грудня 2016 року об 11.00 
за адресою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну 
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу при-
йняти його у триденний термін за актом передачі.

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

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

Грошові кошти в розмірі 8 233,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05.12.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 09.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення вне-
сення 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 

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 держа-
ва Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визна-
ної 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 Міністрів України) 
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню 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 Ра-
дою 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 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».

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 приймання 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-

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 універсальної 
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. до 17.00. Протягом двох календарних 
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Укра-
їнської універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за 
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по 
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 56-21-81, 
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

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.

Згідно з 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 «М’ясо-молочний комплекс «Сі-
верський» 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 внесок для прийняття участі в аукці-
оні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-
молочний комплекс «Сіверський», одержувач – Фонд державного майна України;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета ак-
цій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний комплекс «Сіверський», 
що становить відповідно 434 800 (чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот) 
гривень, які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській 
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 «М’ясо-молочний комплекс 
«Сіверський», одержувач – Фонд державного майна України.

Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «М’ясо-молочний комп-
лекс «Сіверський» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 16014, Чернігів-
ська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Чайкине, вул. Шевченка, 1а.

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).

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

проДаж об’єктів групи ж

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
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аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ дак «національна ме-
режа аукціонних центрів» 16 грудня 2016 року, час внесення цінових пропо-
зицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 грудня 2016 року 
до 18.00.

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в ПАТ ДАК «Національна мережа аук-
ціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та 
в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, 
кімн. 20, тел. (057) 700-75-60).

Черкаська оБЛасТь
інформація 

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

Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: осно-
вна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, 
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.

Адреса об’єкта: вул. Леніна, 6, с. Гельмязів, Золотоніський р-н, Черкаська 
обл., 19715.

Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація. Код  
за ЄДРПОУ 00022668.

Адреса балансоутримувача: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000.
Інформація про об'єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком загаль-

ною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою», 
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний тех-
нічний стан – задовільний; фізичний знос – 39,9 %. Будівля не експлуатується, 

потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші 
будівлі: насосна станція (34,2 м2), котельня (105,8 м2), гараж (64,3 м2), гараж 
(74,2 м2), вбиральня (3,7 м2) – побудовані з червоної цегли. Загальний техніч-
ний стан – задовільний. Фізичний знос – 26,5 %. Будівлі не експлуатуються, 
потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водо-
постачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа земельної 
ділянки – 3 680,0 м2.

На земельній ділянці згідно з проектом розташована у закритому залізобетон-
ному підземному приямку металева ємність на 8,0 м3 для зберігання рідкого пали-
ва, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться 
за адресою: с. Гельмязів, вул. Леніна, 6б і належить Національному банку України 
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія 
САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).

Початкова ціна без ПДВ – 323 183,33 грн, ПДВ – 64 636,67 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 387 820,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець 

вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження на-
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних 
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно 
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під 
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним за-
конодавством після підписання акта передачі об’єкта.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одер-
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 38 782,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 

області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 5 грудня 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено державним підприємством 

«сеТам» 9 грудня 2016 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, 
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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 додат-
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до Державного підприємства 
«СЕТАМ»: http://setam.net.ua/.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Державного підприємства «СЕТАМ»: 18007, м. Чер-
каси, вул. Смілянська, 118, оф. 212 оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках 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 відповід-
но 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 мож-
на в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ 
ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за теле-
фоном (0472) 37-26-61.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській облас-
ті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, 
тел. (0472) 37-26-61.

дніПроПеТровська оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: ємк державне підприємство державний шовко-

радгосп «криворізький». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Держав-
не підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 53003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с-ще Лісопитомник. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприємства. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або 
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 Вирощування зернових культур 
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 12 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського това-
риства, тис. грн: 245 (зазначається у разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів 
акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 84 844,64 грн станом на 30 квітня 2016 
року. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 274,2181 га. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 274,2181 га, у т. ч. 61,2181 
га – паї. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с-ще Лісопитомник. Цільове 
призначення земельної(их) ділянки(ок): для ведення товарного сільськогосподарсько-
го виробництва. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою на 213 га. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): річна сума податку – 52 793,77 грн. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник – 
платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: ємк державне підприємство «криворізьке 
«райагропроменерго». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дер-
жавне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл., 53003. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного під-
приємства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 33.14 
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): основні засоби: група 03 Будівлі споруди, 
передавальні пристрої – 5 од.; група 04 Машини та обладнання – 20 од.; група 

05 Транспортні засоби – 6 од.; група 06 Інструменти, прилади, інвентар – 1 од.; 
група 09 Інші основні засоби – 14 од.; група 11 Малоцінні необоротні матеріальні 
активи – 118 од.; всього – 164 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) 
господарського товариства, тис. грн: 160,6 (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 
група 03 Будівлі, споруди, передавальні пристрої 1,6 тис. грн станом на 31.03.2016. 
 Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, час-
ток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 1,9 га. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): на території Новопільської сільської ради Дніпропе-
тровська обл., Криворізький р-н. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): 
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної та теплової енергії. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): право постійного користування. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки – 30.11.2016. Замовник – платник по-
слуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: ємк державне сільськогосподарське підпри-
ємство «кільчень». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне 
сільськогосподарське підприємство «Кільчень». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
с. Голубівка, вул. Центральна, 141а Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна державного підприєм-
ства. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 77.39 Надання в оренду 
інших машин, устаткування та товарів н.в.і г. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми): а) незавершені капітальні інвестиції – 129,0 тис. грн; б) основні засоби – 15 841,0 
тис. грн. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, 
тис. грн:12 939,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): а) незавершені капітальні інвестиції – 
129,00; б) основних засобів – 7 403,10. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 
141,95 га, у т. ч. рілля – 80,67 га. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): с. 
Голубівка Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): вирощування сільськогосподарських культур. Правовий 
режим земельної(их) ділянки(ок): державний акт на право постійного користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 36 999,95 грн. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки: 30.11.2016. 
Замовник – платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Для об’єктів оцінки, що містять земельну ділянку, конкурсна документація по-
винна відповідати вимогам розділу ІV Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

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 формою.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (у календарних днях).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом до-
кументів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення, архівної 
та адміністративно господарської роботи за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 23 листопада 2016 р.

конкурс відбудеться 29.11.2016 о 10.00 у регіональному відділенні, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

жиТомирська оБЛасТь
інформація 

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

� Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цегельний завод 
разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська 
обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: від-
сутній (об’єкт повернутий у державну власність). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації разом 
із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість об’єктів – 2 од.: головний корпус (літ. 
Б-1), загальна площа – 2 846,7 м2; адміністративно-побутовий корпус (літ. А-3), 
загальна площа – 414,1 м2, ступінь будівельної готовності – 35 %. Витрати на бу-
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дівництво – дані відсутні. Розмір земельної ділянки: 3,500 га (кадастровий номер 
1820886800:03:000:0509). Місце розташування земельної ділянки: на території 
Терехівської сільської ради, за межами населеного пункту Бердичівського р-ну Жи-
томирської обл. Цільове призначення земельних ділянок: 11.02 – для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної 
ділянки – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – 
відсутня. Дата оцінки: 31.10.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області

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, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок.

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

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

Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної докумен-
тації на об’єкт приватизації.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 10 календарних днів.
конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 

цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 Травня, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

івано-франківська оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Частина приміщення складу «вдв» (літ. «м») площею 362,0 м2, що 

обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод», 
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки: 
31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Лесінвест».

� 2. Частина площадки сходової клітки 7-го поверху адміністративного 
корпусу 6а загальною площею 10,0 м2, що обліковується на балансі державного 
підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.

�  3. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2, що облікову-
ється на балансі Державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський 
національний медичний університет», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Г. 
Мазепи, 25. Запланована дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження догово-
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ФОП Вовчак Р. Я.

� 4. господарська будівля площею 196,0 м2, що обліковується на балансі 
Державного підприємства «Болехівське лісове господарство», за адресою: Івано-
Франківська обл., Болехівська м/р, с. Бубнище, вул. О. Довбуша, 1а. Запланована 
дата оцінки: 31.10.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Лицур М. С.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, 

калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання 
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) доку-
ментів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до на-
дання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою 
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: для 
об’єктів нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним 
об’єктом оцінки, – 1 725,40 грн; для окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 кален-
дарних днів.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 

формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено 
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть по-
слуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; 
інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність 
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених струк-
турних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду 
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про 
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучають-
ся ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).

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

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути 
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта 
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та 
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або по-
дана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення 
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою 
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації о 10.00 у кабінеті № 315 у приміщенні рв фдму по івано-
франківській області за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебува-
ють за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 
55-31-39.

Луганська оБЛасТь
відповідно до звернення рв фдму по Луганській області в інформації про 

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості привати-
зації» № 89 (1005) від 07.11.2016 на стор. 4, місцезнаходження об’єкта слід читати: 
«Луганська обл., м. рубіжне, вул. мєндєлєєва, 24а».

відповідно до звернення рв фдму по Луганській області в інформації про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення оцінки об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості привати-
зації» № 90 (1006) від 09.11.2016 на стор. 6, місцезнаходження об’єкта слід читати: 
«Луганська обл., смт станично-Луганськ, вул. гагаріна, 73».

Львівська оБЛасТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 4 загаль-

ною площею 4,0 м2 на першому поверсі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 20. Балансоутримувач: Українська академія дру-
карства. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під 
Голоском, 20. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 (орі-
єнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шевчук Андрій Іванович.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-1, 1-3, 1-4, 1-6, 1-8, 
1-9, 1-11, 1-12 їдальні загальною площею 105,2 м2 в одноповерховій прибу-
дові до триповерхової будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 7. Балансоутримувач: 
Самбірський технікум економіки та інформатики. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Самбір, вул. С. Кру-
шельницької, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Добрянська Дарія Степанівна.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 
грн для нежитлових приміщень та їх частин.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-

го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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 пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

ТерноПіЛьська оБЛасТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого по-

верху площею 11,1 м2 у будівлі адмінбудинку, що перебуває на балансі Ре-
гіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська 
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розра-
хунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ 
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного 
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «ПриватБанк». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2016: 7 963,58 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина зовнішнього фасаду та частина даху 
адміністративної будівлі загальною площею 45,0 м2, що перебуває на балансі 
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної ад-
міністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Терно-
піль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне від-
ділення ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Сіті Кафе». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.09.2016: 3 039,17 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-побутове приміщення з про-
філакторієм для автомобілів загальною площею 906,4 м2, реєстровий но-
мер 21155066.1.ЮИУЖЦЮ039, та газонаповнюючий пункт загальною площею 
129,34 м2, реєстровий номер 21155066.1.ЮИУЖЦЮ038, що перебувають на балансі 
державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Шумськгаз». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Чирянка, 7а, м. Шумськ, Тернопільська область. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-
04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 177 804,08 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

�  4. Назва об’єкта оцінки: адмінбудинок площею 263,3 м2, реєстро-
вий номер 24630349.1.ГМХБУЯ043, за адресою: вул. Замкова, 20а, адмінбуди-
нок аварійно-диспетчерської служби площею 34,2 м2, реєстровий номер 
24630349.1.ГМХБУЯ044, за адресою: вул. Староміська, 2б та склад площею 
182,7 м2, реєстровий номер 24630349.1.ГМХБУЯ045, за адресою: вул. Староміська, 
2а, м. Підгайці, Тернопільська обл., що перебувають на балансі державного підприєм-
ства по газопостачанню та газифікації «Підгайцігаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Замкова, 20а, вул. Староміська, 2б, вул. Староміська, 2а, м. Підгайці, Тернопільська 
область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-
04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника 
конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 
області. Платник робіт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 96 626,24 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: будівля адмінбудинку площею 290,3 м2, реєстро-
вий номер 21149597.1.ААЕАИК665, будівлі піднавісів площею 273,4 м2, реєстро-
вий номер 21149597.1.ААЕАИК668, будівлі гаражів з майстернею та побутовими 
приміщеннями площею 286,5 м2, реєстровий номер 21149597.ААЕАИК664, та 
будівлі котельні площею 21,2 м2, реєстровий номер 21149597.1.ааеаик667, 
що перебувають на балансі державного підприємства по газопостачанню та га-
зифікації «Ланівцігаз». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 50а, 
м. Ланівці, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними пра-
вами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника 
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник ро-
біт з оцінки: ПАТ по газопостачанню та газифікації «Тернопільгаз». Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2016: 194 040,49 грн. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого по-
верху будівлі навчального корпусу № 2 – літ. «а», позиція Хіі (коридор) площею 
1,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного універ-
ситету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення 
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Шнайдер Тарас Ми-
хайлович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2016: 177,59 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в 
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», за-
значити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву), яка складається з:

1) заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 
1 Положення (за наявності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положен-
ня); письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх 
особистими підписами та печаткою претендента; 2) документи щодо практичного 
досвіду претендента та оцінювачів з виконання робіт з оцінки та інформацію щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); копії висно-
вків про вартість майна або витягів із звітів, підписаних оцінювачами, що будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки 1.1 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, час-
тини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до об’єкта 
оцінки 1.2 – нерухоме майно – конструктивні частини будівель (фасади, фасадні 
стіни, дахи), до об’єктів оцінки 1.3, 1.4, 1.5 – нерухоме майно – окремі будівлі, при-
міщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної, виробничої, 
виробничо-складської, складської нерухомості, до об’єкта оцінки 1.6 – нерухоме 
майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з 
розливу напоїв та іншого подібного майна; 3) конкурсну пропозицію претендента, 
яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх кон-
курсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із 
законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, 
вартість послуг з оцінки майна яких не перевищує 1 725,40 грн.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе-
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській 
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в 
газеті «відомості приватизації» о 10.00 в рв фдму по Тернопільській області 
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

Харківська оБЛасТь
інформація 

рв фдму по Харківській області про оголошення  
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – геолого-

геодезична база (Української державної академії залізничного транспорту). Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Червоний Оскіл. 
Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка розміру збитків, завда-
них об’єкту незавершеного будівництва – геолого-геодезичній базі (Української 
державної академії залізничного транспорту) за час володіння ним ТОВ «Геоде-
зична база 2008». Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематері-
альних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського 
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ста-
ном на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –. 
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 26.08.2016.

II. Об’єкти оренди.

№ 
з/п 

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета  
проведення 

оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 25, 26 на першому поверсі 
двоповерхової адміністративної будівлі (тех. А-2) загальною 
площею 20,33 м2 за адресою: м. Харків, вул. Таджицька, 17, 
що перебувають на балансі Харківської виправної колонії 
(№ 43) Управління Державної пенітенціарної служби України в 
Харківській області, 08564512, тел. 732-38-66

01.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ НВП 
«Атік Пром»

2 Частина нежитлового приміщення вестибуля – кімн. № 30 
на 1-му поверсі 14-поверхової будівлі учбового корпу-
су (інв. № 81563, літ. Б-14) загальною площею 5,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, що перебуває 
на балансі Національного університету «Юридична академія 
України ім. Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-11-71

03.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

Видавництво 
«Право»

3 Нежитлові приміщення кімн. 606 – 54,2 м2, кімн. № 607 – 
19,9 м2 та частина коридорного приміщення – 9,5 м2 
та 17,9 м2 на 6-му поверсі десятиповерхового науково-
виробничого корпусу (інв. № 125634) загальною площею 
101,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Примакова, 40/42, 
що перебувають на балансі Державного підприємства 
науково-дослідний технологічний інститут приладобуду-
вання, 14310589, тел. 733-11-80

28.09.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «НТЦ 
кріогенно – 
космічних 
технологій»

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-2, 1-3 на першому по-
версі одноповерхової будівлі пошти (інв. № 200290) загаль-
ною площею 53,6 м2 за адресою: Харківська обл., Близню-
ківський р-н, с. Олексіївка, вул. Миру, 32, що перебувають на 
балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

30.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-1, 1-2, 1-3 на першо-
му поверсі двоповерхової будівлі пошти (інв. № 200291) 
загальною площею 33,3 м2 за адресою: Харківська 
обл., Близнюківський р-н, с. Уплатне, вул. Молодіжна, 
2, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 
22721970, тел. 712-46-43

08.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 5 одноповерхо-
вої будівлі пошти (інв. № 0300009) загальною площею 
41,4 м2 за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, 
с. Алісівка, вул. Центральна, 5, що перебувають на балан-
сі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

17.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

7 Нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36 цокольного 
поверху триповерхової адміністративної будівлі (інв. 
№ 35801) загальною площею 9,1 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Весніна, 7, що перебувають на балансі Україн-
ського державного науково-дослідного вуглехімічного 
інституту (УХІН), 00190443, тел. 704-13-18

13.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ППФ «Тассо»

8 Частина нежитлового приміщення № 4 цокольного по-
верху 3-поверхової будівлі навчального корпусу (пам’ятка 
архітектури та містобудування, літ. «А-3») загальною 
площею 3,15 м2 за адресою: м. Харків, узвіз Бурсацький, 
4, що перебуває на балансі Харківської державної академії 
культури, 30036001, тел. 731-51-05

11.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ КБ 
«Приват-
банк»

9  Нежитлове приміщення – частина холу на першому по-
версі одинадцятиповерхової будівлі учбово-лабораторного 
корпусу (інв. № 10310016) загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 58, що перебуває 
на балансі Харківської медичної академії післядипломної 
освіти, 01896872, тел. 711-80-25

28.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ КБ 
«Приват-
банк»

10 Нежитлові приміщення – кімн. № 425а на 5-му поверсі 
6-поверхової будівлі (інв. № 10300007, літ. Г-6) загальною 
площею 18,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочковська, 333, 
що перебувають на балансі Харківського державного універси-
тету харчування та торгівлі, 01566330, тел. 349-45-15

07.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ «ХР. 
ХАНСЕН 
Україна»

11 Частина нежитлових приміщень – кімн. № 5, 6, 7, 8, 9, 10 
на першому поверсі двоповерхової адміністративної при-
будови до дев’ятиповерхового гуртожитку № 11 (інв. № б/н, 
літ. «А-9») загальною площею 83,8 м2 за адресою: м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6а, що перебуває на ба-
лансі Студентського містечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут», 23912896, тел.: 707-46-86, 707-45-41

14.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Су-
харевська 
О. А.

12 Нежитлові приміщення (кімн. № 3, 4) одноповерхової 
будівлі пошти загальною площею 28,49 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Хотімля, вул. Леніна, 
12а, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 
22721970, тел. (057) 712-43-46

04.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

13 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-6, 1-7) одноповерхо-
вої будівлі пошти загальною площею 34,2 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Волохівка, вул. Коло-
кольцева, 46, що перебувають в господарському віданні 
ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-43-46

04.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

14 Частина нежитлових приміщень (кімн. № 76) на 1-му 
поверсі 4-поверхової будівлі головного учбового корпусу 
№ 1 (інв. № 1) загальною площею 18,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Мала Данилівка, 
що перебуває на балансі Харківської державної зоовете-
ринарної академії, 00493758, тел. (0263) 57-4-73 

28.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

15 Частина нежитлових приміщень (кімн. № 16, 17) на 
1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (інв. 
№ 10310024, літ. «А-2») загальною площею 31,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Про-
летар, вул. Механізаторів, 1а, що перебуває на балансі 
Краснокутського міжрайонного управління водного госпо-
дарства, 38289026, тел. (05756) 3-11-43

11.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

16 Нежитлові приміщення (кімн. № 4, 5, 6) одноповерхової 
будівлі пошти (інв. № 200021) загальною площею 32,3 м2 
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Ново-
Іванівка, вул. Садова, 1, що перебувають на балансі ХД 
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-43-46

17.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

17 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-5, 1-6) одноповерхової 
будівлі пошти (інв. № 200288) загальною площею 22,4 м2 
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Ново-
надеждине, вул. Шкільна, 47, що перебувають на балансі 
ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-43-46

11.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

18 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-6, 1-7) одноповерхо-
вої будівлі пошти загальною площею 23,6 м2 за адресою: 
Харківська обл., Близнюківський р-н, с. Надеждіно, 
вул. Центральна, 38, що перебувають на балансі ХД 
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. (057) 712-43-46

09.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

19 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на першо-
му поверсі одноповерхової компресорної будівлі (інв. 
№ 5046, Е-1) загальною площею 207,7 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18, що перебуває на 
балансі Державного підприємства «Державний науково-
дослідний інститут організації і механізації шахтного 
будівництва», 40336737, тел. 340-22-12

08.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Кожев-
ников Д. М.

20 Нежитлові приміщення лабораторії на першому по-
версі одноповерхового адміністративного будинку (інв. 
№ 59250, літ. «В-1») площею 107,1 м2; будівля гаража 
(літ. «Д-1») площею 20,9 м2; будівля сараю (літ. «Д») 
площею 14,6 м2, загальною площею 142,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44а, що перебувають 
на балансі Державної установи «Харківський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України», 
38493324, тел. 315-00-07

19.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ТОВ 
«Науково-
технічний 
медико-
екологічний 
центр «Еко-
система»

21 Нежитлове приміщення фойє першого поверху триповер-
хового учбового корпусу № 2 (інв. № 0004539) загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачів-
ський р-н, смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус 
№ 2, що перебуває на балансі Харківської державної зо-
оветеринарної академії, 00493758, тел. (057) 635-74-73

29.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ КБ 
«Приват-
банк»

22 Частина нежитлового приміщення вестибуля на 1-му 
поверсі триповерхової будівлі навчально-лабораторного 
електротехнічного корпусу (інв. № 1031000003) загаль-
ною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кирпичо-
ва, 21, що перебуває на балансі Національного технічного 
університету «ХПІ», 02071180, тел. 707-66-00

24.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ КБ 
«Приват-
банк»
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Продовження таблиці

№ 
з/п 

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Дата 
оцінки

Мета  
проведення 

оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

23 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 9 у підвалі та кімн. 
№ 2-22 на другому поверсі 7-поверхової будівлі пошти 
(інв. № 2800014) загальною площею 665,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Кірова, 6, що перебувають на балансі ХД 
УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

23.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

24 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4 одноповерхо-
вої будівлі пошти (літ. «А-ІІ») загальною площею 45,0 м2 
за адресою: Харківська обл., Близнюківський р-н, с. До-
бровілля, вул. Юних Комунарів, 14, що перебувають на 
балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

09.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

25 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 8 одноповерхової 
будівлі пошти (інв. № 200023) загальною площею 27,6 м2 
за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Яковлівка, 
вул. Юхима Березовського, 33 (вул. Леніна, 33), що пере-
бувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, 
тел. 712-46-43

0810.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

26 Нежитлові приміщення – кімн. № 2-1 одноповерхової 
будівлі пошти загальною площею 27,5 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Вовчанські Хутори, 
вул. Миру, 11, що перебувають на балансі ХД УДППЗ 
«Укр пошта», 22721970, тел. 712-46-43

04.1016 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

27 Нежитлові приміщення – кімн. (№ 4, 5) одноповерхової 
будівлі пошти загальною площею 34,5 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Охримівка, вул. Пла-
нова, 90, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпо-
шта», 22721970, тел. 712-46-43

04.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

28 Нежитлові приміщення – кімн. № 2 одноповерхової 
будівлі пошти загальною площею 34,5 м2 за адресою: 
Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Шестакове, вул. Бон-
дарева, 100б, що перебувають на балансі ХД УДППЗ 
«Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

04.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

29 Нежитлове приміщення у підвалі чотириповерхової будівлі 
учбового корпусу № 1 (інв. № 10310001, лі. А-4) загаль-
ною площею 81,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Барикад-
на, 51, що перебуває на балансі Коледжу переробної та 
харчової промисловості Харківського національного тех-
нічного університету сільського господарства імені Петра 
Василенка, 04621041, тел. 372-35-22

На дату, 
визначену 
орендо-
давцем

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди до 
200,0 м2 для 
погодження 
розрахунку 
орендної плати 
(за заявою від 
сторонньої ор-
ганізації)

Коледж пере-
робної та 
харчової про-
мисловості 
Харківського 
національно-
го технічного 
університету 
сільського 
господарства 
імені Петра 
Василенка

30 Нежитлове приміщення – кімн. № 34 на 1-му поверсі 
5-поверхової громадської будівлі загальною площею 15,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ
«ЦМЕИ-
МЕД»

31 Нежитлові приміщення № 2-1, 2-2 на 1-му поверсі одно-
поверхової будівлі гаража, інв. № 3241, літ. В-1, загальною 
площею 79,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський 
р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, що перебувають на 
балансі ДНЗ «Харківський обласний навчальний центр під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК», 
03288935, тел. (057) 742-70-30, 742-78-56

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Лев-
ченко С. М.

32 Нежитлове приміщення № 1 на 1-му поверсі одноповерхово-
го боксу для ремонту механізмів загальною площею 75,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 218, що пе-
ребуває на балансі ДП МОУ «Харківське управління механіза-
ції та будівництва», 24975516, тел. (057) 712-88-41

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Мейєр 
Д. М.

33 Нежитлові приміщення № 3 – каб. 1, 2, 3 на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі складу загальною площею 
114,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, 
вул. Покровська, 15, що перебувають на балансі Регіо-
нального сервісного центру МВС в Харківській області, 
40112097, тел. (057) 707-35-13

На дату 
укладення 
договору 
на прове-
дення не-
залежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ ФІРМА 
«Сигнал»

34 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
триповерхової будівлі учбового корпусу (інв. № 10003, літ. 
«А») площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Чугуїв-
ський р-н, смт Кочеток, вул. Чугуївська, 43, що перебуває 
на балансі Чугуєво-Бабчанського лісного коледжу

30.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ КБ 
«Приват-
банк» 

35 Нежитлові приміщення (кімн. № 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 
1-12) на 1-му поверсі одноповерхової будівлі, літ. «А-1», 
загальною площею 84,8 м2 за адресою: Харківська обл., 
с. Циркуни, вул. Кірова, 28, що перебувають на балансі 
ХД УДППЗ «Укрпошта», 22721970, тел. 712-46-43

27.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

36 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-4 одноповерхової 
будівлі загальною площею 20,9 м2 за адресою: Харківська 
обл., Вовчанський р-н, с. Землянки, вул. Центральна, 
251, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 
22721970, тел. 712-46-43

04.10.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Укрте-
леком»

37 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 4-поверхової адміні-
стративної будівлі з підвалом 4-го корпусу (інв. № 1-300005, 
літ. № «Б-4») загальною площею 7,14 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Шевченка, 26, що перебувають на балансі 
Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області, 
ідентифікаційний код 40112097, тел. 707-36-04 

01.11.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

СПД – ФО 
Жилка 
М. М.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах пода-
ють до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному 
конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду ви-
конання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента 
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної 
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки) строк виконання робіт, який повинен становити 
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному 
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).

Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця: об’єкт нерухомо 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи, та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1725,40 грн; окремо розташована 
будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавер-
шеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях.

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному 
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності» та дату конкурсу.

конкурс відбудеться у рв фдму по Харківській області за адресою: 
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.

Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області 
за адресою: м. Харків, Театральний майдан,1, 1-й поверх до 16.00 за чотири ро-
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Херсонська оБЛасТь, арк  
та м. севасТоПоЛь

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

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

� 1. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 18,4 м2 на першому 
поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 1 за адресою: Херсонська обл., м. Нова 
Каховка, вул. Дзержинського, 19, що перебуває на балансі ВСП «Новокаховський ко-

ледж Таврійського державного агротехнологічного університету». Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Шилін І. В. Мета проведен-
ня незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

�  2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 
17,5 м2 на першому поверсі в будівлі гуртожитку за адресою: м. Херсон, Мико-
лаївське шосе, 52, що перебуває на балансі ДНЗ «Вище професійне училище № 2 
м. Херсона». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ПФ «ЮПО». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 30.11.2016.

�  3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
271,0 м2 на другому поверсі будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 
14а, що перебувають на балансі Херсонського обласного управління водних ре-
сурсів України. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ТОВ «Електромехснаб». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки 30.11.2016.

�  4. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
244,4 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 
14а, що перебувають на балансі Херсонського обласного управління водних ре-
сурсів України. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 
Платник: ФОП Мальцева Крістіна Сергіївна. Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні дого-
вору оренди. Запланована дата оцінки 30.11.2016.

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

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

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

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-
леною формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної 
діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таєм-
ницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претен-
дента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних 
в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди); документи щодо прак-
тичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку 
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).

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

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

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

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

Черкаська оБЛасТь
інформація 

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

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

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі загаль-

ною площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ 
Держгеокадастру у Жашківському районі Черкаської області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків Черкаської області. Платник робіт з 
оцінки: Комунальне підприємство «РЕЄСТР-ПЛЮС». Дата оцінки: 30.11.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні пло-
щею 165,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Смілянський ко-
ледж харчових технологій національного університету харчових технологій. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Родини Бобринських, буд. 123, м. Сміла Черкаської 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Тяпкова О. В. Дата оцінки: 30.11.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі кон-
дитерського цеху літ. Б-1 площею 42,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Пар-
хета Р. В. Дата оцінки: 30.11.2016.

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

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: dak_71@ spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 22 листопада 2016 року до 16.00.
конкурс відбудеться 28 листопада 2016 року об 11.00 в рв фдму по 

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з оцін-

ки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

19,3 м. Київ, вул. Чор-
новола, 28/1, 
корпус № 11

Національна дитяча 
спеціалізована лікарня 
«Охматдит» МОЗ України

ТОВ «Аптечне 
об’єднання «Біокон»

31.10.16

2 Нерухоме 
майно

1 052,78 Закарпатська 
обл., Меж-
игірський р-н, 
с. Синевир

ДП «КДЗ «Буревісник» Свято-Успенська 
Києво-Печерська 
Лавра Української 
Православної Церкви

30.11.16

3 Нежитлове 
приміщення

49,9 м. Київ, Саперно-
Слобідський про-
їзд, 3, літ. Б

ДП «Укр обо рон ре-
сур си»

ТОВ «Дісел» 31.10.16

4 Нежитлове 
приміщення

36,9 м. Київ, Саперно-
Слобідський про-
їзд, 3, літ. Б

ДП «Укр обо рон ре-
сур си»

ТОВ фірма «Техно-
пласт»

31.10.16

5 Нежитлове 
приміщення

121,2 м. Київ, Саперно-
Слобідський про-
їзд, 3, літ. Ф

ДП «Укр обо рон ре-
сур си»

ТОВ фірма «Техно-
пласт»

31.10.16

6 Частина 
технічного 
майданчику

216,6 м. Київ, вул. Гор-
лівська, 226/228

Казенне підприємство 
«Науково-технічний 
комплекс «Імпульс»

ТОВ «Київкомплект» 31.10.16

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

18,0 м. Київ, 
вул. Вишгород-
ська, 85а

ДУ «Територіальне 
медичне об’єднання 
МВС України по Київ-
ській області»

ТОВ «ХЕЛСІ ЕНД 
ХЕПІ ФАРМАСІ»

31.10.16

2 Нежитлове при-
міщення

2 455,7 м. Київ, 
вул. Мельнико-
ва, 46

ДП «Спортивний 
комплекс «Авангард»

ДЮСШ з хокею з 
шайбою «Сокіл-
Київ»

31.10.16

3 Частина нежитлового 
приміщення

15,0 м. Київ, вул. С. 
Петлюри, 15

ДП «Науково-дослідний 
та проектно-ви шуку-
валь ний інститут тран-
спортного будівництва 
«КИЇВДІПРОТРАНС»

ФОП Мичко Н. М. 31.10.16

4 Нежитлове при-
міщення

62,5 м. Київ, вул. Б. 
Грінченка, 1

ДП «Спецагро» ПП «МІЛЛ-АГРО» 31.10.16

5 Зовнішній фасад 
будівлі

1 736,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аутдор 
Медіа»

31.10.16

6 Зовнішній фасад 
будівлі

505,7 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аутдор 
Медіа»

31.10.16

7 Зовнішній фасад 
будівлі

1 736,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аутдор 
Медіа»

31.10.16

8 Зовнішній фасад 
будівлі

110,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аутдор 
Медіа»

31.10.16

9 Нежитлове при-
міщення

60,7 м. Київ, вул. Б. 
Грінченка, 9

Філія національної 
телекомпанії України 
«Центральна дирекція 
«Українське радіо»

ГО «Громадське 
радіо»

31.10.16

10 Нежитлове примі-
щення – об’єкт куль-
турної спадщини

269,6 м. Київ, 
вул. Хреща-
тик, 22

Українське державне 
підприємство поштово-
го зв’язку «Укрпошта»

ТОВ «РОДОВІД 
музей»

31.10.16

11 Частина нежитлового 
приміщення

40,0 м. Київ, Дні-
пропетровське 
шосе, 3, літ. Ж

Лікарня відновного лі-
кування МВС України

ТОВ «ГАЗ ПОІНТ» 31.10.16

12 Нежитлове при-
міщення

45,79 м. Київ, 
вул. Вавіло-
вих, 13

ДУ «ННДІПБОП» БФ «Добра воля 
та турбота»

31.10.16

13 Нежитлове примі-
щення – об’єкт куль-
турної спадщини

12,4 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметроту-
нельпроект»

Донецька обласна 
ГО «Федерація 
регбі Донецької 
області»

30.11.16

14 Нежитлове примі-
щення – об’єкт куль-
турної спадщини

42,1 м. Київ, 
вул. Бульварно-
Кудрявська, 21

ДП «ПІ «Укрметроту-
нельпроект»

ТОВ «ІНТЕЛКТ 
4 ДЖІ СЕРВІС 
Україна»

30.11.16

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Площа, м2 Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутримувач Платник 
робіт з 
оцінки 
об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Окреме ін-
дивідуально 
визначене 
майно

6 953,0 м2 (у т. ч. ла-
бо ра тор но-ви роб ни чий 
корпус № 1, основні 
засоби – 1 410 од., 
нематеріаль ні активи – 
47 од. та земельна 
ділян ка – 3658,64 м2;
база відпочинку 
на земельній ділянці 
площею 0,7817 га

м. Київ, вул. П. 
Шутова, 9;

с. Кийлів Борис-
піль сь кого р-ну 
Київської обл.

ДП Київське централь-
не конструкторське 
бюро арматуробу-
дування 

ПАТ «Ки-
ївське 
центральне 
конструк-
торське 
бюро арма-
туробуду-
вання»

31.10.16

2 Частина не-
житлового 
приміщення

248,0 м. Київ, 
вул. Клавдіїв-
ська, 22

Київське вище профе-
сійне училище будівни-
цтва і архітектури

Споживче 
товариство 
«Скиф»

31.12.16

3 Частина не-
житлового 
приміщення

11,1 м. Київ, 
вул. Метробу-
дівська, 5а

Промислово-еко но-
мічний коледж Націо-
нального авіаційного 
університету

ФОП То-
лочко І. К.

31.12.16

4 Частина не-
житлового 
приміщення

2,16 м. Київ, вул. Е. 
Потьє, 18

Київський національ-
ний економічний 
універ ситет ім. В. Геть-
мана

ТОВ «Інтер 
Аутдор»

31.10.16

5 Нежитлове 
приміщення

21,2 м. Київ, просп. 
Валерія Лоба-
новського, 51 
(стара назва: 
просп. Черво-
нозоряний, 51)

ДП «НДІБВ» ТОВ фірма 
«Техкомп»

30.11.16

6 Нежитлове 
приміщення

52,2 м. Київ, вул. М. 
Раскової, 15

Українське державне 
підприємство «Укрхім-
трансаміак»

Об’єднання 
підпри-
ємств 
хімічної 
галузі Укра-
їни «Союз 
хіміків 
України»

31.12.16

7 Нежитлове 
приміщення

22,1 м. Київ, 
вул. Нижньо-
ключова, 12

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «ГРІН 
ТЕХ»

30.11.16

конкурси відбудуться 28 листопада 2016 року о 15.00 в рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 21 листопада 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 28 листопада 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відпо-

відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться 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.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення та нерухоме 
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина технічного майданчику є: 
майданчик.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт куль-
турної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять 
культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки зовнішній фасад будівлі є: зовнішні 
рекламні носії.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки окреме індивідуально визначене майно 
є: група інвентарних об’єктів.

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

Харківська оБЛасТь
інформація 

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

об’єктів державної власності разом із земельними ділянками
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

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

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

групи а – нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 
(разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Аг-
рофірма «Глобівська», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Горо-
днє, вул. Центральна, 5а.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будів-
ля котельні з лазнею літ. Б-1, загальною площею 251,7 м2 за адресою: Харківська 
обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а.

розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із зем-
леустрою (площа забудови – 304,3 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 
№ 324 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по 
Харківській області від 27.10.2016 № 1946 «Щодо прийняття рішення про прива-
тизацію об’єкта державної власності (група А)».

2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власнос-
ті групи а – нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м2 (разом 
із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Агрофір-
ма «Глобівська», за адресою: Харківська обл., Краснокутський р-н, с. Городнє, 
вул. Центральна, 5б.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будівля 
гаража літ. Б-1, загальною площею 76,9 м2 за адресою: Харківська обл., Краснокутський  
р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б.

розмір земельної ділянки: визначити в процесі проведення робіт із зем-
леустрою (площа забудови – 95,4 м2).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.03.2010 
№ 324 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по 
Харківській області від 27.10.2016 № 1947 «Щодо прийняття рішення про прива-
тизацію об’єкта державної власності (група А)».

3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності 
групи а – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства 
«науково-виробниче підприємство «меридіан», за адресою: 62490, Харківська 
обл., Харківський р-н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований комплекс бу-
дівель та споруд, а саме:

будівля основної діяльності (літ. А-3) загальною площею 2 594,3 м2, модуль № 2 
(літ. З-1) загальною площею 318,0 м2, господарський склад загальною площею 57,5 м2, 
модуль № 3 (літ. Б-1) загальною площею 305,2 м2, ізотопна (літ. В-1) загальною пло-
щею 18,6 м2, модуль № 1 (літ. Ж-2) загальною площею 410,9 м2, альтанка загальною 
площею 11,0 м2, гараж (літ. Г-1) загальною площею 227,2 м2, прохідна № 1 (літ. Е-1) 
загальною площею 21,3 м2, прохідна № 2 загальною площею 11,4 м2, матеріальний 
склад (літ. Д-1) загальною площею 233,4 м2, будівля одноповерхова з 3-х секцій за-
гальною площею 319,7 м2, топочна (літ. И-1) загальною площею 28,2 м2, сховище-
льох загальною площею 30,9 м2, автомобільні шляхи з твердим покриттям, огорожа –  
бетонні плити, артезіанська свердловина, водорозподільні мережі, електромережі 
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

дніПроПеТровська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

25533424, ДП Обслуговування повітряного руху України, м. Дніпропетровськ, 
Аеропорт ЦА, тел. (056) 375-80-14

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

Інформація відсутня с. Старі Кодаки, вул. Авіадиспет-
черська, 4

4,0 23 112,00 2 роки 364 дні Розміщення двох торговельних апаратів, що відпускають продовольчі товари (кавові 
напої)

2 Міністерство освіти 
і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, 
вул. XXII партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57 304,4 704 600,00 2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу

3 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 
15, тел.: (056)756-82-09, 744-01-00

Нежитлові вбудовані при-
міщення

05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпропетровськ, вул. Малі-
новського, 76

76,3 190 323,00 2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої про-
дукції, що друкуються іноземними мовами (без права здійснення рекламної діяльності)

4 Державна фіскальна 
служба України

39634478, Нікопольська об’єднана державна податкова інспекція головного 
управління ДФС у Дніпропетровській області, 53210, м. Нікополь, просп. Труб-
ників, 27, тел.: (05662) 2-22-00, 4-56-88

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня Дніпропетровська обл., смт То-
маківка, вул. Лесі Українки, 41

20,3 24 238,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектно-вишукувальні, 
проектно-конструкторські роботи

5 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01033817, Фрунзенське міжрайонне управління водного господарства, 52005, 
Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Радгоспна, 42, тел.: (0562) 
27-27-22, 373-24-71

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 

01033817.29.АААБГБ094 Дніпропетровська обл., смт Сло-
божанське, вул. Будівельників, 1

100,0 234 100,00 2 роки 364 днів Інше використання державного майна (балансування валів машин і устаткування про-
мислового призначення)

6 Міністерство освіти і 
науки України 

39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, вул. Во-
лодимира Вернадського, 2/4, тел. (056) 745-55-96

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

39568620.2.ОЧРТФД002 м. Дніпропетровськ, вул. Аржа-
нова, 12

2,0 12 848,00 1 рік Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні самообслуговування) 

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

жиТомирська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

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

1 Державна казначей-
ська служба України

37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському ра-
йоні Житомирської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35

Нежитлове приміщення на пер-
шому поверсі будівлі

37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул. Воло-
димирська, 5

11,0 17 325,00 2 роки 364 дні Офіс

2 Державна казначей-
ська служба України

37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському ра-
йоні Житомирської області, м. Олевськ, вул. Володимирська, 5, тел. 2-13-35

Нежитлове приміщення на пер-
шому поверсі будівлі

37937308.1.АААГБГ671 м.Олевськ, вул. Воло-
димирська, 5

10,1 15 908,00 2 роки 364 дні Встановлення телекомунікаційного 
обладнання інтенет- провайдером

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

івано-франківська оБЛасТь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по івано-франківській 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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

1 Міністерство інфраструк-
тури України

22178632, Івано-Франківська дирекція УДППЗ «Укрпошта», 76018, 
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 6, тел. (03422) 55-27-31

Приміщення на першому 
поверсі адмінбудівлі 

21560045.901.АААЖЖБ772 Івано-Франківська обл., Долинський 
р-н, смт Вигода, вул.Д. Галицького, 73

39,3 144 860,00  
станом на 31.08.2016

1 рік Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ оренди, тел./
факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Львівська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство еконо-
мічного розвитку 
і торгівлі України

04728690, ДП «Науково – дослідний інститут метрології вимірюваль-
них і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6 тел.: 
(032) 239-92-00, 255-49-39

Нежитлові вбудовані приміщення в напівпідвальному 
приміщенні триповерхової будівлі

Інформація відсутня м. Львів, вул. Кривоноса, 6 407,8 1 660 753,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців 185,2 м2 – розміщення магазину – складу; 131,7 м2 – роз-
міщення складу; 90,9 м2 – розміщення суб’єкта господарю-
вання, що здійснює побутове обслуговування населення

2 Міністерство освіти 
і науки України

0207098, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48

Частина нежитлового приміщення (47) (кухня) на 
першому поверсі будівлі гуртожитку № 6

02070987.212.СТЮПВС052 м. Львів, вул. Пасічна, 62в 2,0 31 100,00  
станом на 31.07.2016

1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуто-
ве обслуговування населення (пральні автомати)

3 Міністерство освіти 
і науки України

0207098, Львівський національний університет імені Івана Франка, 
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел. (032) 239-46-48

Частина нежитлового приміщення (37) (вмивальня) 
на першому поверсі будівлі гуртожитку № 7

02070987.212.ФЧЮЛТП279 м. Львів, вул. Плужника, 2 2,0 30 000,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуто-
ве обслуговування населення (пральні автомати)

4 Міністерство освіти 
і науки України

02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 
Івана Франка, 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Фран-
ка, 24, тел. (03244) 3-88-75

Нежитлові приміщення навчальних майстерень на 
першому поверсі будівлі

Інформація відсутня Львівська обл., Дрогобицький р-н, 
смт Підбуж, вул. Галицька, 106

445,3 427 500,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 364 дні Розміщення суб’єктом малого підприємництва лісопильного 
та стругального виробництва (інше використання нерухо-
мого майна)

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

ПоЛТавська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

1 Міністерство освіти і науки 
України

31035253, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, тел. (053-2) 56-23-13

Частина нежитлового 
приміщення

31035253.1.НФАХЧДО11 вул. Монастирська, 7, 
м. Полтава

71,2 380 900,00 2 роки 11 місяців Кав’ярня та реалізація продуктів 
швидкого харчування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини 
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХмеЛьницька оБЛасТь
огоЛоШення 

орендодавця – рв фдму по Хмельницькій 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 Державне агентство водних ресур-
сів України 

05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів, 
м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, тел. (0382) 79-57-98

Приміщення на четвертому поверсі 
адміністративної будівлі

05446893.1.ТТПШШТ155 м. Хмельницький, вул. Со-
борна, 29

16,8 60 480,00 2 роки 11 місяців Розміщення громадської ор-
ганізації

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. соборна, 75, рв фдму по Хмельницькій області. У разі надходження 
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Лисянська районна державна 
адміністрація Черкаської області

04061240, Лисянська районна державна адміністрація Черкаської облас-
ті, пл. Миру, 27, смт Лисянка, Черкаська обл., тел. (04749) 6-21-45

Частина нежитлового приміщення першого 
поверху двоповерхової цегляної будівлі

– вул. Гетьманський шлях, 20, смт Ли-
сянка, Черкаська обл., 19300

48,0 100 800,00 2 роки 364 дні Інше використання майна – здійснення землевпорядних робіт та інші 
види діяльності, що розміщуються в офісних приміщеннях 

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

Чернігівська оБЛасТь
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Національна по-
ліція України

40109021, Управління поліції охорони у Чернігівській області, 14021, м. Чернігів, вул. І. Франка, 
4а, тел. (0462) 67-69-91 

Нежитлові приміщення одноповерхової адміністративної будівлі – Чернігівська обл., м. Корюків-
ка, вул. Шевченка, 83а

53,4 80 548,53 2 роки 364 дні Здійснення торговельної діяль-
ності та вантажних перевезень 

2 Державна фіскаль-
на служба України

39482156, Державна фіскальна служба та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) 
Чернігівської митниці ДФС, 14017, м. Чернігів, просп. Перемоги, 6, тел.: (0462) 65-17-27, 65-17-29

Частина нежитлового приміщення службового блоку у міжнародно-
му пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нові Яриловичі»

39292197.33.ААААЖЖ828 Чернігівська обл., Ріпкинський 
р-н, с. Скиток, вул. Лісна, 54 

9,28 14 281,90 2 роки 364 дні Здійснення банківської ді-
яльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), 
рв фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт 
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

повітряні та кабельні, каналізаційні мережі, теплові мережі, газопровід, за адресою: 
62490, Харківська обл., Харківський р-н, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 6.

розмір земельної ділянки: орієнтовно – 1,46 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.06.2016 

№ 1257 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 31.10.2016 № 1966 
«Щодо прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності (група А)».

Додаткові відомості: державний акт на право постійного користування землею, 
виданий Державному науково-виробничому підприємству «Меридіан» Серія ХР-
25-00-003199 від 30.12.1997.

Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із зем-
леустрою:

документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому 
порядку; позитивний висновок державої експертизи; витяг з Державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для 
продажу земельної ділянки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області 
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових рек-

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

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платни-
ків податків, крім осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті 
(для претендента – фізичної особи); копії установчих документів та довідки про 
присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, 
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; пись-
мова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект за-
вдання на виконання робіт у якому, зокрема, має бути визначено вид документації 
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 

має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за 
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно 
до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних 
осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт 
із землеустрою.

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

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

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційно-
документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській області 
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16. Останній 
день приймання заяв на участь у конкурсі – 5 грудня 2016 року.

конкурс відбудеться 13 грудня 2016 року в рв фдму по Харківській області 
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 15.5.

Тел. для довідок (057) 700-75-60.
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м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження 
об’єкта оренди 

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України

00294349, ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський iнститут 
будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080, 
тел. (044) 425-56-32

Нерухоме майно на 4-му поверсі 
4-поверхової будівлі (кімн. 413) 

00294349.1. АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 68

30,0 360 920,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення творчої майстерні для власних потреб, без 
здійснення торгівлі

2 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: 
(044) 279-60-44, 279-58-66

Нерухоме майно 38516592.1.МШИМУЕ1134  м. Київ, вул. Бориса 
Грінченка, 1

5,0 387 849,83  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послу-
ги з рухомого (мобільного) зв’язку

3 Міністерство охорони здоров’я 
України 

22863717, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокрин-
них органів і тканини МОЗ України м. Київ, Кловський узвіз, 13а, тел.: 254-32-25, 253-66-28

Нерухоме майно на першому поверсі 
адміністративної будівлі каб. 107 

– м. Київ, Кловський 
узвіз, 13а 

54,6 980 000,00  
станом на 31.08.2016

1 рік Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

4 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, тел.: 
(044) 279-60-44, 279-58-66

Нерухоме майно – м. Київ, вул. Механі-
заторів, 6

81,3 858 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Проведення проектно-конструкторських робіт з виготовлен-
ня експерементального БТРа для Збройних Сил України

5 Міністерство інфраструктури 
України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 
14, тел. (044) 351-42-07

Нерухоме майно на третьому поверсі 
адміністративної будівлі

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

69,1 1 773 985,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень

6 Міністерство освіти і науки України 02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 03680, м. Київ, По-
вітрофлотський проспект, 31, тел. (044) 245-48-53

Нерухоме майно 1-го поверху гурто-
житку № 1

02070909.2.ШАБЕИТ023 м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 6

1,0 8 528,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продо-
вольчі товари, крім товарів підакцизної групи

7 Міністерство внутрішніх справ 
України

14317108, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх 
справ України», 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8, тел. (044) 256-14-53

Нерухоме майно – частина нежитло-
вого приміщення технічного поверху 
(12,7 м2) та частина даху (15,0 м2)

00032684.1.ЮЖТКФР225 м. Київ, вул. Пилипа 
Орлика, 15

27,7 430 420,95  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послу-
ги з рухомого (мобільного) зв’язку 

8 Міністерство освіти і науки України 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, м. Київ, 
вул. Фізкультури, 1, тел. 287-54-52

Нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення 3-го поверху та підвалу

02928433.1.АААДЕБ037 м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1

22,27 282 149,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи

9 Державне агентство водних ресур-
сів України

01033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства імені Гаркуші М. А., 
08351, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Рогозів, вул. Боровського, 1, тел. (044) 563-12-37

Нерухоме майно – частина нежитлово-
го приміщення на 1-му поверсі будівлі

01033987.1.АААБГВ283 м. Київ, вул. Євгенія 
Харченка, 34 

12,0 48 510,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Проведення виставок непродовольчих товарів без здій-
снення торгівлі

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».

відповідно до звернення рв фдму по м. києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 31.10.2016 № 87 (1003) на стор. 7, щодо об’єкта поз. 6 в колонці 
«загальна площа, м2» слід читати: «49,5».

інформАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ фДмУ

жиТомирська оБЛасТь
інформація 

рв фдму по житомирській області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Жито-
мирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20.

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення площею 
30,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Корос-
тень, вул. Коротуна, 1, реєстровий номер: АААДЕЕ883.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про неза-
лежну оцінку майна становить 80 530,00 грн станом на 31.07.2016.

Балансоутримувач об’єкта оренди: Головне управління статистики у Жито-
мирській області.

Орган, уповноважений управляти майном: Державна служба статистики 
України.

Основні умови проведення конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – липень 

2016 року становить 1 207,95 грн (без Пдв). Основним критерієм визначення 
переможця є найбільший розмір орендної плати за умови обов’язкового забез-
печення виконання інших умов конкурсу.

2. Використання орендованого майна з метою розміщення офіса.
3. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та суборенді.
4. Термін оренди – 2 роки 364 дні.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 

ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожеж-
ної безпеки.

6. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки 
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації в офіційному виданні фдму – газеті «відомос-
ті приватизації» в рв фдму по житомирській області (10008, м. житомир, 
вул. 1 Травня, 20, кімн. 405).

Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Жито-
мирській області, адреса: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20.

� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення пло-
щею 94,65 м2 відділення зв’язку (літ. а) за адресою: м. Житомир, вул. Гоголів-
ська, 15, реєстровий номер: 21560045.600.АААЖЖА697.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про неза-
лежну оцінку майна становить 358 345,00 грн станом на 31.08.2016.

Балансоутримувач об’єкта оренди: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство інфраструктури 

України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 

2016 року становить 5 375,18 грн (без Пдв). Основним критерієм визначення 
переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення 
виконання інших умов конкурсу.

2. Використання орендованого майна з метою організації торгівлі непродо-
вольчими товарами та аптеки (орендна ставка 18 %).

3. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
4. Термін оренди – 1 рік.
5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 

ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожеж-
ної безпеки.

6. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки 
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації в офіційному виданні фдму – газеті «відомос-
ті приватизації» в рв фдму по житомирській області (10008, м. житомир, 
вул. 1 Травня, 20, кімн. 405).

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

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкур-
су в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова 
адреса, контактний телефон, мобільний телефон);

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

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію 
витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові резуль-
тати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей 
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 витягу або виписки 
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.

Заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008, 
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, у РВ ФДМУ по Житомирській області (кімн. 409).

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із 
зазначенням назви, адреси та площі об’єкта.

Кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведен-
ня конкурсу.

Допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти 
з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні кон-
курсної комісії в присутності учасників конкурсу. Ознайомитися з об’єктами оренди 
можна в робочі дні за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди РВ ФДМУ по Жито-
мирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

Черкаська оБЛасТь
інформація 

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

РВ ФДМУ по Черкаській області проводить конкурс на право оренди нерухомого 
державного майна, що обліковується на балансі Черкаської дирекції Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Орган управління – Міністерство інфраструктури України.
� Об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення першого поверху 

адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 
49,4 м2 за адресою: вул. Байди Вишневецького, 34, м. Черкаси. Вартість за не-
залежною оцінкою – 270 300,00 грн (без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 
2016 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, становить 
9 010,00 грн (без Пдв).

Умови конкурсу:
термін укладення договору оренди – на 1 рік; заборона приватизації, суборенди 

та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; найбільший за-
пропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта 
оренди, який повинен бути не меншим, ніж початковий розмір орендної плати, та від-

повідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запро-
понованої претендентом; своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа 
місяця, наступного за звітним) з урахуванням її індексації; забезпечення виконання 
зобов’язань зі сплати за оренду (на момент укладення договору оренди сплата за-
вдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який зараховується 
в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: 
сплата пені, штрафу, неустойки); належне утримання та використання об’єкта оренди 
за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження 
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, 
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання 
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж 
зазначена у висновку про вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в 
порядку, визначеному чинним законодавством; здійснювати витрати, пов’язані з утри-
манням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування ви-
трат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації об’єкта та 
забезпечення дотримання пожежної безпеки; надання працівників для попереджен-
ня та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в 
разі їх настання або загрози виникнення); своєчасне здійснення за рахунок орендаря 
капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; компенсація 
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та надання орендодавцю на 
момент укладення договору оренди копій підтвердних документів.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, 
який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих вироб-
ничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням 
коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати 
за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами).

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов 

конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якої вноситься учасником конкурсу в 
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повнова-

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

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує осо-
бу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту 
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов 
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції 
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються 
в проекті договору оренди.

конкурс буде проведено 8 грудня 2016 року об 11.00 в приміщенні регіо-
нального відділення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 
309 в присутності конкурсантів або їх уповноважених представників.

Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) пода-
ються в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 8 
грудня 2016 року, об’єкт оренди – частина нежитлового приміщення першого по-
верху адміністративної будівлі відділення поштового зв’язку загальною площею 
49,4 м2 за адресою: вул. Байди Вишневецького, 34, м. Черкаси», запечатаному 
печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиція-
ми (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) приймаються до 16.00 2 грудня 
2016 року за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси (приміщення 
регіонального відділення).

Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих 
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної 
комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державно-
го майна регіонального відділення за телефоном (0472) 37-34-48 та на веб-сайті 
ФДМУ за адресою: www. spfu.gov.ua.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

Інформація про об’єкт оренди Балансоутримувач
Суб’єкт господарюван-
ня, з яким буде укладе-

но договір оренди
Нежитлові приміщення гаража площею 
112,82 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88

Управління Державної казначейської служби 
України у Києво-Святошинському районі 
Київської області (ід. код 38010937)

ФОП Баєва Валентина 
Антонівна (ід. номер 
1988718549)

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
У зв’язку з відмовою від укладення договору оренди, конкурсною комісією 

скасовано раніше прийняте рішення про визнання ТОВ МАК «Торговий дім «По-
лісся ЛТД» переможцем конкурсу на право оренди державного нерухомого май-
на – частини замощення площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський 
р-н, траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному 
управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління 
Державної фіскальної служби України. Новим переможцем даного конкурсу визна-
но підприємця Воронченко Раїсу Федорівну.

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

нерухомого державного майна, що відбувся 24.10.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного 

майна, що перебуває на балансі Національного університету фізичного вихован-
ня і спорту України, членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти дого-
вори оренди:

частини нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 
0,25 м2 за адресою: м. Київ, пров. Кустанайський, 5 з переможцем конкурсу – ТОВ 
«СТАРТ НЕТВОРК»;

частин нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 
0,5 м2 за адресою: м. Київ, пров. Кустанайський, 7 з переможцем конкурсу – ТОВ 
«СТАРТ НЕТВОРК»;

частин нежитлового приміщення будівлі гуртожитку № 5 загальною площею 
0,5 м2 за адресою: м. Київ, вул. Кустанайська, 9 з переможцем конкурсу – ТОВ 
«СТАРТ НЕТВОРК».

інформАЦіЯ Про оренДУ ВіЙСЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
навчального центру національної гвардії україни (військової  
частини 3007) про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Навчальний центр На-

ціональної гвардії України (військова частина 3007) , адреса: м. Золочів Львівської 
області, вул. Січових Стрільців, 2, тел.: (03265) 4-24-88, 4-30- 89, 7-10-89.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загаль-
ною площею 321,8 м2 на першому поверсі в будівлі № 16 (казармені при-
міщення для особового складу) військового містечка № 1 (ядро частини), у 
м. Золочеві Львівської області, вул. Січових Стрільців, 2.

Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна стано-
вить 461 000,00 грн.

стартова орендна плата за базовий місяць оренди – вересень 2016 року, 
визначена згідно з чинним законодавством та погоджена РВ ФДМУ по Львівській 
області, становить 6 915,00 грн без індексу інфляції та Пдв.

Основні вимоги до умов експлуатації та використання об’єкта оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів 

орендаря; підтримання належних умов експлуатації та технічного стану; оплата 
за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на землю, 
відведену під об’єкт оренди; використання нежитлових приміщень за цільовим 
призначенням – під розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів та тютюнових виробів; страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж 
визначена експертною оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил 
та санітарно-гігієнічних норм.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту опублі-
кування інформації про проведення конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації цієї ін-
формації у газеті «відомості приватизації».

Для участі в конкурсі претендент подає:
лист-заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву і місцезнаходження 

об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія свідоцтва 
про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ 
або витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 
статут (за наявності) і т. і. (копії засвідчуються нотаріусом); відомості про фінансо-
вий стан учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; 
додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта; конкурсні пропозиції 
подаються в окремому запечатаному конверті; заяви приймаються за адресою: 
80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 2.

Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у На-
вчальному центрі Національної гвардії України (військовій частині 3007) за тел.: 
(03265) 4-24-88, 4-30- 89.

інформація 
кев м. житомира Зсу про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Житомира 

ЗСУ, адреса: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення лабора-

торії (інв. № 7) площею 1 474,0 м2 військового містечка № 10, що перебуває 
на балансі КЕВ м. Житомира, за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, 
с. Шоломки.

Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про неза-
лежну оцінку на 31.07.2016 становить 433 395,00 грн.

Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвер-
дженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, становить 5 417,44 грн за базо-
вий місяць – липень 2016 р. (при застосуванні річної орендної ставки на рівні 
15 % (під виробництво).

Балансоутримувач об’єкта оренди: КЕВ м. Житомира.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-

ня зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць 
оренди – липень 2016 р., що становить 5 417,44 грн (без ПДВ), але не нижчий, 
ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі 
змінами та доповненнями.

2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту 
орендованого майна.

3. Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонга-
цією відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкоджен-
ню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними нормами 
та правилами пожежної безпеки.

5. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його 
стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, 
наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому 
приміщенні.

7. Протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади облі-
ку енергопостачання, заключити прямі договори з постачальними організаціями.

8. Зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді 
завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з моменту 
укладення договору.

9. Заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на при-
ватизацію орендованого майна.

10. Безумовне дотримання вимог перепускного режиму військової частини.
11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної 

оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу за-
мовнику оцінки.

Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу 
ФДМУ та МОУ від 26.07.20000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкур-
су; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відо-
бражається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

за наявності заяв про оренду від двох або більше учасників конкурсу, що на-
дійшли протягом місяця з дня опублікування цієї інформації.

конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим) 
після опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» об 11.00 
в кев м. житомира за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20.

Заяви приймаються за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20 (кімн. 15).
Додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин КЕВ 

м. Житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА


