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проДаж об’єктів групи а

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
житомирська область

Нежитлове приміщення площею 75,1 м2 колишньої котельні, що орендується 
фізичною особою – підприємцем Мацапурою С. А., за адресою: Житомирська обл., 
м. Малин, вул. Українських повстанців, 40, що перебуває на балансі ДП «Пересувна 
механізована колона – 158» ВАТ «Житомирводбуд». Приватизовано фізичною осо-
бою – підприємцем за 54 637,20 грн, у т. ч. ПДВ – 9 112,20 грн.

Нежитлові приміщення площею 19,8 м2 колишньої котельні, що орендуються 
фізичною особою – підприємцем Мургою О. М., за адресою: Житомирська обл., 
м. Малин, вул. Українських повстанців, 40, що перебувають на балансі ДП «Пере-
сувна механізована колона – 158» ВАТ «Житомирводбуд». Приватизовано фізичною 
особою – підприємцем за 14 414,40 грн, у т. ч. ПДВ – 2 402,40 грн.

вінницька область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2 
в будівлі буфету-магазину.

Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, 
вул. Шаляпіна, 50.

Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222, 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.

Інформація про об'єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
128,8 м2, розташовані в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побу-
дови. Фізичний стан приміщень задовільний.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 
23 033,68 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

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

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покуп-

цем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації, 
що становить 1 380,22 грн.

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 13 802,21 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 – 19.12.2016 включно до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 23.12.2016 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 
мето дом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєст-
ро ваного 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 розташу-
вання. 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.

дніПроПетровська область
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2, 
загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1 – 1, ганком літ. а, навісами літ. А1, 
Б, воротами № 1, № 2.

Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод 

ім. Петровського» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковсько-

го, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. 

А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою 
літ. а1 – 1, ганком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. 
Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПАТ 
«Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Документи 
на право користування відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 039 123,00 грн, ПДВ – 407 824,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 2 446 947,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 

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

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 244 694,76 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 

казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації – будівлі овочесховища, розташованого за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б).

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

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «кате-
ринославська» (www.tbe.соm.ua) 23 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку 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.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінал заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 

1 356,3 м2, тротуар-І.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), 

вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, Публічне акціонерне товариство 

«Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» за адресою: 
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Со-
борна (вул. Кірова), 18б.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову нежит-
лову будівлю (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром-І. Рік 
побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення під-
ведені основні комунікації. Потребує проведення ремонту із заміною аварійних 
конструкцій та посилення непридатних.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 297 151,00 грн, ПДВ – 459 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 756 581,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітар-

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

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 275 658,10 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початко-
вої ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-2) з підвалом загальною 
площею 1 356,3 м2, тротуар-І, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 9).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 грудня 2016 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Придніпровською товар-
ною біржею (http://pce.co.ua) 23 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку 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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті Придніпровської товарної біржі (елек-
тронний майданчик http://ptb.net.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Придніпровської товарної біржі (49000, м. Дніпро, 
вул. Січеславська Набережна, 15а, оф. 101) оригінал заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. 

С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи 
літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок тепло-

фонд  
державного
майна україни
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www.spfu.gov.ua
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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  
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усе Про ПриватиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи Д

ЧерHівецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання 
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –  
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої  

худоби, що перебувала на балансі тов «олексіївське»  
(державну реєстрацію товариства припинено)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що пере-
бувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію товариства при-
пинено).

Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Со-
кирянського району Чернівецької області.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-
тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці 
с. Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення.

На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильної на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів – являє 

собою не завершену будівництвом одноповерхову будівлю Н-подібної форми. 
Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 
1,0 м. Технічний стан незадовільний.

2. Корівника на 200 голів – являє собою не завершену будівництвом будів-
лю Н-подібної форми, що складається з двох двохрядних корівників на 100 ко-
рів кожний, між якими розташований молочний блок. Змонтований фундамент, 
стіни, колони. На правому корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан 
незадовільний.

3. Кормоцеху – являє собою не завершену будівництвом двоповерхову пря-
мокутну будівлю. Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі 
змонтовані перемички, на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан 
незадовільний.

4. Санпропускника на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, вну-
трішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні 
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огоро-
жа відсутня.

На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівни-
цтва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для 
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які розташовані біля кормо-
цеху. Балки тривалий час перебували на відкритому будівельному майданчику, 
тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та 
економічно недоцільно.

Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського 

призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 34 558,00 грн (трид-
цять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят вісім гривень 00 коп.), у т. ч.: не завершених 
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої 
худоби – 33 748,00 грн (тридцять три тисячі сімсот сорок вісім гривень 00 коп.); 
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта 
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 810,00 грн (ві-
сімсот десять гривень 00 коп.).

ПДВ – 6 911,60 грн (шість тисяч дев’ятсот одинадцять гривень 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 41 469,60 грн 

(сорок одна тисяча чотириста шістдесят дев’ять гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та при-

вести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести 
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з мо-
менту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.

2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до-
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища».

3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розби-
рання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-
продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору.

4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта не-
завершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового 
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 

купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 4 146,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 23.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 19.12.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

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

траси літ. сі, склад літ. Сї-1, СЇ1-1, СЇ11-1, Сї111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, 
навіс літ. СїІV -1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад 
металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові 
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управ-
ління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський 
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.

Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Бу-
дівельників, 34.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство 
«Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою групу інвентарних 
об’єктів, у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2 
(1972 року), сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна пром-
бази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси 
літ. сі, склад літ. Сї-1, СЇ1-1, СЇ11-1, Сї111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 
року), навіс літ. СїІV -1 (1976 року), склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 
(1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972 
року), № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація 
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зо-
внішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 
163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт 
приватизації окремо не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 043 924,00 грн, ПДВ – 1 208 784,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 7 252 708,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипо-

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

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 725 270,88 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34).

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

аукціон в електронній формі буде проведено Придніпровською товар-
ною біржею (http://pce.co.ua) 23 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку 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.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті Придніпровської товарної біржі (елек-
тронний майданчик http://ptb.net.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Придніпровської товарної біржі (49000, м. Дніпро, 
вул. Січеславська Набережна, 15а, оф. 101) оригінал заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній  

формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої 

автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; 
автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 
№ 45-86 ЯАА.

Адреса об’єкта: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02139245, Товариство з додатковою від-

повідальністю «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філо-
софська, 39.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля складу 
ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2 без підвалу, складається з трьох окремих боксів 
площами: 167,9 м2, 101,7 м2, 99,3 м2. Вхід до кожного боксу окремий, здійснюється 
через металеві ворота. Рік побудови – 1967.

Будівля розташована на території автотранспортного підприємства в глибині 
двору. Територія підприємства огороджена. Є під’їзд до об’єкта. Поблизу розта-
шовані зупинки громадського транспорту. Будівля обладнана системою електро-
постачання. Опалення, водопостачання та каналізація відсутні.

Будівля потребує проведення поточних ремонтних робіт.
Автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 

№ 45-86 ЯАА розукомплектовані, підлягають ліквідації на брухт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 767 689,00 грн, ПДВ – 153 537,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 921 226,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх са-

нітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; зняти ав-
тотранспорт з обліку в органах ДАІ; подальше відчуження об’єкта приватизації 
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначе-
них договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу прива-
тизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується 
ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір 
під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встанов-
леному чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 ка-
лендарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 

продажу прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; 
засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані с 
посвідченням договору купівлі.

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

Сума грошових коштів у розмірі 92 122,68 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від почат-
кової ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів – державного майна 
розброньованої автомобільної колони, розташованого за адресою: м. Дніпропе-
тровськ, вул. Філософська, 39).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 19 
грудня 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «кате-
ринославська» (www.tbe.соm.ua) 23 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку 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.

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

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінал заяви на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяв, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

київська область
нформація 

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

Назва об’єкта: будівля кулінарії.
Адреса об’єкта: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова (Броварської сотні), 3.
Балансоутримувач: АТВТ «Світлотехніка» (код за ЄДРПОУ 00212848; при-

пинено).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., м. Бровари, вул. Чкалова (Бро-

варської сотні), 3.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля, що являє 

собою металевий каркас частково обкладений цеглою та частково заклеєний. 
Група капітальності – ІІІ. Будівля введена в експлуатацію в 60-ті роки ХХ сторіччя. 
Загальна площа – 106,9 м2. Стіни – цегла та скло. Перекриття дерев’яні. Дах – од-
носхилий. Покрівля даху – шифер. Вхідні двері металеві. Вікна металеві із засклен-
ням. Підлога – лінолеум. Будівля не має електрозабезпечення, водозабезпечення, 
теплозабезпечення та каналізації. Загальний і фізичний стан основних будівельних 
елементів будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 94 500,00 грн, ПДВ – 18 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 113 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 11 340,00 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 прива-
тизації в сумі 11 340,00 грн, без ПДВ»).

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

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 23 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 в електронній формі та фотокопії документів, що 
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі 
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 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.

львівська область
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля 
загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).

Адреса об’єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Промислова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля розташована на околиці насе-

леного пункту. Дата побудови – 1952 рік. Висота приміщень – 2,45 м, фундаменти 
бутові, стіни та перегородки цегляні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, під-
лога дощата, прорізи (дверні) дерев’яні прості, оздоблення – штукатурка, просте 
пофарбування, мережа електрифікації – непридатна. Будівля не використовується 
більше 5 років, не опалюється.

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 52 500,00 грн; ПДВ – 10 500,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням Пдв – 63 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 6 300,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

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

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.12.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 23 грудня 2016 року. Час початку торгів – 
14.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 17.00.

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

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

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

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

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

в інформації рв фдму по львівській області про продаж об’єкта держав-
ної власності – окремого індивідуально визначеного майна – гаража літ. «А-1» 
загальною площею 42,7 м2, що перебуває на балансі Головного управління ста-
тистики у Львівській області, за адресою: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, 
м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар.1, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» 
№ 94 (1010) від 23 вересня 2016 року на стор. 2, заголовок інформації слід чита-
ти: «інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі за 
методом зниження ціни об’єкта державної власності групи а».

одеська область
інформація 

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

Назва об’єкта: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною до-
вжиною 625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до 
упору ПК6-84,00 довжиною 484 м, та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2 
до стрілочного переводу ЦСПЗ: ПКЗ+41,43, довжиною 141,43 м.

Адреса об’єкта: вул. Хімічна, 1, м. Одеса, 65031.
Зберігач: ТОВ «Виставочний», код за ЄДРПОУ 38921311.
Адреса зберігача: вул. Хімічна, 1/27, м. Одеса, 65031.
Інформація про об'єкт: частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329), яка скла-

дається з частин залізничних колій № 9 (довжиною 434,05 м) та № 11 (довжиною 
141,43 м), що розташовані між магістральними електрифікованими залізничними 
коліями Одеської залізниці (перегін між станціями «Одеса-Застава-1» та «Одеса-
Застава-2») та огороджені виробничою територією підприємства. Рік введення в 
експлуатацію – 1972. Технічний стан об’єкта в цілому незадовільний. Об’єкт по-
требує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 749 576,67 грн. ПДВ – 149 915,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 899 492,00 грн.
Умови продажу: збереження функціонального призначення об’єкта привати-

зації. Безоплатний пропуск залізничних вагонів, які подаються на зазначену колію, 
для державного підприємства Міністерства оборони України «Південьвійськбуд». 
Утримання об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному ста-
ні. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішувати-
меться покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання 
акта передання об’єкта.

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

Грошові кошти в розмірі 89 949,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 
19 грудня 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 23 грудня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електрону адресу ouub@vega.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012, 
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області 
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб.1114, 
тел. 728-72-62.
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волинська область
інформація 

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

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

устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (роз-
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, закріплення 
меж земельної ділянки межовими знаками; погодження меж земельної ділянки з 
суміжними землевласниками та землекористувачами, внесення відомостей до на-
ціональної кадастрової системи, у т.ч. перевірка файла обміну даними про резуль-
тати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла); отримання 
позитивного висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного 
кадастру; погодження та затвердження проекту землеустрою у встановленому по-
рядку та інші документи необхідні для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт державної власності групи а – склад для зберігання готової продук-
ції, реєстр. №5383767.1.аабббк487, площею 484,1 м2 (разом із земель-
ною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-
Каширський, вул. Ковельська,114а.

Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».

волинська область
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде  
залучено до проведення незалежної оцінки майна

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гуртожитку 
площею 12,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівський 
технічний коледж Луцького національного технічного університету. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 5. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру 
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0484 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008 

№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008 
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від 
24.12.2013 № 42/66.

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідо-
мили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 

(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, 
усього: 5,1129 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: смт Любешів, вул. Брестська, земельна ділянка 7. Цільове при-
значення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти (для обслуговування приміщень для проведення навчально-виробничого 
процесу Любешівського технічного коледжу). Правовий режим земельної ділянки: 

документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – пре-
тендентів 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 до-
дану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, 
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

конкурс відбудеться 29.12.2016 об 11.00 у рв фдму по волинській об-
ласті за адресою: м. луцьк, київський майдан, 9, кімн. 801, телефон для 
довідок 24-00-57.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за п’ять робо-
чих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 
9, кімн. 807.

право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Колядюк А. М.

�  2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 
318,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Володимир-Волинське 
управління Державної казначейської служби України Волинської області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, 
вул. Ковельська, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Те-
лефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кіль-

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

� 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлове приміщення пло-
щею 104,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Фонд державного майна України. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. (044) 
200-32-09. Мета проведення оцінки: продовження строку дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу 
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні акти-
ви або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів нео-
боротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 
1 (одне) приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балан-
сова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами) станом на 24.11.2016, тис. грн: 7,038. Кількість 
земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування 
земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий ре-
жим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. 
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлове приміщення площею 
23,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Фонд державного майна України. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, тел. (044) 200-32-09. Мета 
проведення оцінки: продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди 
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комп-
лекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 

активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1 (одне) приміщення. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних акти-
вів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 24.11.2016, тис. 
грн: 1,598. Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце 
розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Пра-
вовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, 
тис. грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016.

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

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

Платник послуг з оцінки об’єкта оцінки загальною площею 104,4 м2 – ФОП 
Ландар Алла Петрівна.

Платник послуг з оцінки об’єкта оцінки загальною площею 23,7 м2 – ТОВ 
«Уніком».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання 
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-

ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель, зо-
крема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 3 000,00 грн (за один 

об’єкт оцінки).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або без-
посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 18.00 8 грудня 2016 р.

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

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

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 грудня 2016 р. о 14.00.

ПіДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, про-

веденого 23.11.2016, переможцем конкурсу щодо визначення вартості дер-
жавного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» роз-
міром 99,953 % статутного капіталу, що становить 49 597 067 шт., з метою його 
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за 
принципом аукціону, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Снєгурову 
Юлію Борисівну. Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 47 250,00 грн.

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

проДаж об’єктів групи е

ЗакарПатська область
інформація 

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

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

розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415; Закарпатська обл., Хустський р-н, 

с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 грн.
Розмір частки запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки:1 207 100,00 грн.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних 

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

Показники економічної діяльності за останні три роки

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

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

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

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

договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, відо-
мості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та пе-

редача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється 
за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового влаосника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.

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

До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в 
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 % акцій (часток, паїв), яких є держа-
ва Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/
або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), яких є резидент держави, 
визнаної Верховною Радою України державою – агресором, чи держава, визна-
на 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 відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій 
частині, або є пов’язаними особами таких осіб:

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

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

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

Разом із заявою для участі у 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 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 по-
тенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

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

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

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

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

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

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

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

аукціон буде проведено 21 грудня 2016 р. об 11.00 за адресою: м. ужго-
род, вул. собранецька, 60, кімн. 315.

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

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

дніПроПетровська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній  
формі об’єкта приватизації соціально-культурного  

призначення «сірководнева лікувальня»
Назва об’єкта: сірководнева лікувальня.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. Свобо-

ди, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство 

«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою: 
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю 
«Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, схода-
ми літ. а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 
9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 
153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний час об’єкт не використовується. До примі-
щення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 488 027,00 грн, ПДВ – 497 605,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 985 632,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під 

час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та 
інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, 
передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди зе-
мельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше 

відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у по-
рядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календар-
них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити 
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу 
прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

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

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення 
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під 
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001 
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 298 563,24 грн, що становить 10% від по-
чаткової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової 
ціни об’єкта приватизації «Сірководнева лікувальня», розташованого за адресою: 
Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а»).

Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 19 
грудня 2016 року до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «кате-
ринославська» (www.tbe.соm.ua) 23 грудня 2016 року. Час початку аукціону 

(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про-
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» 
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні-
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у 
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками 
до заяв, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дні-
пропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 
36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, 
тел.: (056) 744-11-41.

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

проДаж об’єктів групи ж

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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кість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, усього: 1 594 м2 (пропорційний площі 
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Володимир-
Волинський, вул. Ковельська, 35. Цільове призначення земельної ділянки: для об-
слуговування приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 
15.02.2012: 79,68 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. 
Платник робіт з оцінки – ГО «Спортивний клуб «Атлант».

� 3. Назва об’єкта оцінки: модуль соцадмінбудинку загальною площею 
249,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна 
служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл., Лю-
бомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 9. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для 
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. 
Телефакс замовника конкурсу: (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника кон-
курсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостроко-
ві фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 2,9684 
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ді-
лянки: Любомльський р-н, Рівненська с/р, за межами населеного пункту. Цільове 
призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд міжнарод-
ного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Матвійчук В. І.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення службово-
виробничої будівлі площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 
41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахун-
ку орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 3,3526 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська с/р, за межами населеного пункту. 
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд між-
народного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016. Платник робіт з оцінки – СП ТОВ «PST Україна».

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень у службово-
виробничій будівлі (приміщення № 1-73, 1-74, 1-75, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 
1-80) загальною площею 44,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 
41. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса 
замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: – . Розмір земельної ділянки, 
усього: 3,3526 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування 
земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська с/р, за межами населеного пункту. 
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд між-
народного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної 
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016. Платник робіт з оцінки – ФОП Матвійчук В. І.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина адмінприміщення площею 108,21 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління фінансів Луцької рай-
онної державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати для продовження дії 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника 
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.
gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0643 га (пропорційний площі (час-
тині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибу-
динкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шевченка, 
41. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних 
та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 
21.03.2016: 438,66 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник 
робіт з оцінки – сектор культури Луцької РДА Волинської 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, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних 
документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни ви-
конання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 
також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 
календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та 
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претенден-
том, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях 
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до 
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварта-
лі 2016 року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн, а для оцінки окремо 
розташованої будівлі – 1 849,9 грн.

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

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, 
Київський майдан, 9).

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають 
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.

конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у рв фдму по волинській області за адресою: м. луцьк, київський 
майдан, 9, каб. 801.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-
адміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до опублікованої 
дати проведення конкурсу (включно).

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: нежитлові приміщення № 1, 6, іі на і-му поверсі (літ. 

а-3) загальною площею 113,6 м2. Адреса: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом 
продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 30.11.2016. За-
мовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дні-
пропетровській області

�  2. Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. а-1) загальною площею 
471,6 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Є. 

Дзержинського». Адреса: м. Кам’янске, вул. Соборна, 3. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Роз-
мір земельної ділянки: –. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпро-
петровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

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 7 грудня 2016 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 13.12.2016 о 10.00, 
телефон для довідок (056) 744-11-51.

донецька область
інформація 

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

незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
� Назва об’єкта оцінки: пансіонат «мебельщик». Найменування балансоу-

тримувача об’єкта оцінки: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, 
вул. Нахімова, 45а. Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки з ме-
тою визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні з умовою збе-
реження профілю діяльності. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по 
Донецькій області, тел./телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: gosim_14@ 
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 17 од.: будиночок 
№ 1 площею 79,7 м2; адмінбудівля площею 51,4 м2; будиночок № 2 площею 78,4 м2; 
будиночок № 3 площею 41,4 м2; будиночок № 4 площею 39,4 м2; будиночок № 5 
площею 22,6 м2; будиночок № 6 площею 65,7 м2; будиночок № 7 площею 79,4 м2; 
склад площею 20,1 м2; будиночок № 8 площею 20,1 м2; будиночок № 9 площею 
20,6 м2; будиночок № 10 площею 20,3 м2; будиночок № 11 площею 20,2 м2; буди-
ночок № 12 площею 48,6 м2; душова-вбиральня площею 6,0 м2; паркан № 1; воро-
та № 2. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій 52,58707 тис. грн (станом на 01.03.2014 згідно з даними ІППС «Етап-майно»). 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, 
паїв): 1. Розмір земельних ділянок, усього: 0,55га згідно з даними, наведеними у 
генеральному плані (схемі) технічного паспорта. Місце розташування земельних 
ділянок: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а. Наявність 
об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводить-
ся оцінка майна) – 30.11.2016.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ 
№ 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сер-
тифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими пе-
редбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію 
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання ро-
біт (у календарних днях), але не більший ніж 15 календарних днів, запечатаних в 
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (згідно з додатком 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов-

леною формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбаче-
них абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхід-
ності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).

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

Звертаємо увагу, що за результатами аналізу звітності ФДМУ середнє зна-
чення ціни надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року для 
комплексу будівель та споруд, становить 3 200,00 грн.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, май-
дан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057) 700-03-27, 
(057) 700-03-14.

конкурс відбудеться 15 грудня 2016 року об 11.00 у рв фдму по до-
нецькій області за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, буд. 
1 (3-й поверх).

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не піз-
ніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

кіровоградська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: майданчик загальною площею 680,0 м2 (ас-

фальтове замощення площею 110,0 м2 та щебеневе замощення площею 
57,0 м2) за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шатила, 4, 
що перебуває на балансі державного закладу «Вище професійне училище № 9 
м. Кіровоград». Найменування балансоутримувача: державний заклад «Вище 
професійне училище № 9 м. Кіровоград». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіро-
воградська обл., м. Кропивницький, вул. Шатила, 4. Мета проведення незалежної 
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-
38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника 
конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.10.2016 
тис. грн – 6,53. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Площа 
земельної ділянки: 680,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропив-
ницький, вул. Шатила, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Науково-
виробниче підприємство «РАДІЙ» (тел. (066) 870-61-94).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
11,84 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кірово-
градська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), 9, що перебуває 
на балансі управління поліції охорони в Кіровоградській області. Найменування 
балансоутримувача: управління поліції охорони в Кіровоградській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Лу-
начарського), 9. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 01.08.2016 тис. грн – 2,40337. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2016. Площа земельної ділянки: 17,96 м2. Місце розташу-
вання земельної ділянки: м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), 9. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Суботцівська сільська рада Знам’янського 
району Кіровоградської області (тел. (05233) 4-62-47 або 4-62-89).

� 3. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-виробнича будівля загальною 
площею 1 210,1 м2 та будівля зварювального цеху площею 136,3 м2 за адре-
сою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Аджамська, 9, що перебувають на 
балансі відокремленого підрозділу «Кіровоградські магістральні енергетичні ме-
режі» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Найменування балан-
соутримувача: відокремлений підрозділ «Кіровоградські магістральні енергетичні 
мережі» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Аджамська, 9. Мета про-
ведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замов-
ника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. 
Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-

тицій тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять 
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Кіровоград, вул. Аджамська, 9. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник 
робіт з оцінки: ПАТ «Кіровоградобленерго» (тел. (0522) 35-82-04).

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
1 313,1 м2 на цокольному, першому та другому поверхах адміністративної 
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проспект Комуністич-
ний, 15, що перебувають на балансі відокремленого підрозділу «Головдерженер-
гонагляд» ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго». Найменування 
балансоутримувача: відокремлений підрозділ «Головдерженергонагляд» ДП 
«Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15. Мета 
проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-
00. Електронна адреса замовника конкурсу: mailbox@kr.spfu.gov.ua. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно 
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.12.2016. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце 
розташування земельної ділянки: м. Кіровоград, просп. Комуністичний, 15. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кірово-
град, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: публічне акціонерне товариство 
«Кіровоградобленерго» (тел. (0522) 35-82-04).

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

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

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо по-
казників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 
2016 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомля-
ємо, що максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися 
конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого 
майна (нежитлові приміщення), становить 1 725,40 грн та для комплексу будівель 
та споруд – 3 200,00 грн.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити про-
позицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення на 
адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801 Регіо-
нального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 до 12.12.2016 включно у робочий час до 17 годин 15 хв. На конверті 
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурси відбудуться у рв фдму по кіровоградській області 16 груд-

ня 2016 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

луганська область
інформація 

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

залучені до проведення оцінки об’єктів оренди
� Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі три-

поверхової будівлі учбового корпусу площею 15,8 м2 (інв. № 10310001). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Веселе, 
вул. Молодіжна, 8. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Старобільський тех-
нікум Луганського національного аграрного університету». Мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Платник: ФОП Мартиненко С. С.

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

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

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

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

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрова-
ного Міністерством юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

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

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

конкурс відбудеться 15 грудня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по луган-
ській області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби 
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

миколаївська область
інформація 

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

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

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення другого по-
верху будівлі такелажного складу з 
службовими приміщеннями

17,7
м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/25

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.11.16

2 Будівля гаража малої механізації;
будівля мийки

481,4;
112,7

м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/12

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.11.16

3 Нежитлові приміщення гаража малої 
механізації; 116,5; м. Миколаїв, вул. За-

водська, 23/4;
ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.11.16

побутові приміщення; 177,8;
нежитлові приміщення будівлі біля 
елеватора; 30,3; м. Миколаїв, вул. За-

водська, 23/6;
нежитлові приміщення адмініст-
ративно-побутового корпусу першо-
го та третього поверху

26,6
м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/10

4 Частина нежитлового приміщення 
цокольного поверху п’ятиповерхової 
адміністративної будівлі

4,25
м. Миколаїв, вул. Тро-
їцька, 240а

Державне Південне 
виробничо-технічне під-
приємство

30.11.16

5 Частина вбудованого приміщення 
учбового корпусу 15,8

Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, 
вул. Танасчишина, 20

Вознесенський професій-
ний аграрний ліцей

30.11.16

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкту оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Замощення «Автодрому» 16 180,0 Миколаївська обл., 
м. Нова Одеса,вул. 
Іпатенка, 3а

Новоодеський професій-
ний аграрний ліцей

30.11.16

2 Нежитлове приміщення першого 
поверху адміністративної будівлі

49,14 Миколаївська обл., 
смт Березанка, 
вул. Центральна, 58

Головне територіальне 
управління юстиції у Ми-
колаївській області

30.11.16

3 Гідроспоруди рибогосподарської 
технологічної водойми: дамба 
та водоскид

– Миколаївська обл., 
Арбузинський р-н, 
с. Полянка

КСП Полянка 31.10.16

4 Нежитлові приміщення першого 
поверху адмінбудівлі 

39,4 Миколаївська обл., 
смт Врадіївка, вул. Ге-
роїв Врадіївщини, 139

Управління Державної каз-
начейської служби України 
у Врадіївському районі 
Миколаївської області

30.11.16

5 Нежитловий об’єкт (будівля) 156,9 м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/23

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.11.16

6 Частина нежитлового приміщен-
ня першого поверху в нежитловій 
будівлі їдальні

22,4 м. Миколаїв, вул. За-
водська, 25а

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.11.16
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№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкту оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

7 Адміністративно-побутова будів-
ля з майстернями;

893,3; м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/18

Миколаївська філія ДП 
«Адміністрація морських 
портів України»

30.11.16

будівля блоку службових примі-
щень із коморою;

479,6;

металевий склад № 1 з за-
мощенням;

1 996,0;

зварювальний пост та пост вен-
тиляційної майстерні;

109,3

споруди № 2, № 6;
огорожа № 3, 4, 5, 10, 11

8 Частина підвального приміщення 
виробничих майстерень 

22,0 м. Миколаїв, вул. Ні-
кольська, буд. 28

ДВНЗ «Миколаївський по-
літехнічний коледж»

30.11.16

9 Вбудовані приміщення першого 
поверху будівлі

11,6;
12,0

м. Миколаїв, вул. Фалє-
євська, буд. 25

ДП «Південдіпрорибфлот» 30.11.16

10 Частина холу першого поверху 
Нового учбового корпусу 

1,0 м. Миколаїв, просп. 
Центральний, буд. 3

Національний університет 
кораблебудування ім. 
адмірала Макарова

30.11.16

11 Нежитлові приміщення першо-
го поверху

29,0 м. Миколаїв, вул. Адмі-
ральська, буд. 27/ 1

МД УДППЗ «Укрпошта» 30.11.16

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

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

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

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

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Поло-
ження та містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцін-
ки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств 
тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні 
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових 
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у само-
регулівних організаціях оцінювачів тощо).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інфор-
мації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за 1 квартал 2016 
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
пристроїв), – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 
грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

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

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

Полтавська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи а – вбудоване нежит-

лове приміщення з підвалом загальною площею 414,1 м2. Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Горького,14, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ 
«Кременчук Житлобуд». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою про-
дажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (053) 222-89-58. Телефакс замов-
ника конкурсу (053) 250-15-13. Електронна адреса замовника конкурсу: TLL_53@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість не-
матеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.  
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, час-
ток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього –. Цільове призначення земельної 
ділянки: землі громадського призначення. Правовий режим земельної ділянки: 
державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та 
платник виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.

� 2. Назва об’єкта: асфальтований майданчик площею 30,0 м2 (торго-
вельний об’єкт з продажу продовольчих товарів). Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграр-
на академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання зві-
ту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: 
ТОВ «АПК Докучаєвські чорноземи Карлівщини».

� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 72,03 м2 (розміщення 
об’єкту поштового зв’язку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Кременчуцька, 8, 
с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавська 
експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах. Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Полтавська дирекція Українського 
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень депо ремонтної до-
поміжної частини громадської будівлі площею 9,1 м2 (розміщення офіса). 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Олексія Древаля, 35, м. Кременчук, Полтавська обл. 
Балансоутримувач: 2 Державний пожежно-рятувальний загін головного Управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Пожежне спостерігання».

� 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 10,0 м2 
(цех по виробництву кулінарної продукції). Місцезнаходження об’єкта: пл. 
Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Миргородська Т. В.

� 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі машівського 
вузла поштового зв’язку площею 72,8 м2 (розміщення гаража). Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Незалежності (Леніна), 120, смт Машівка, Полтавська обл. Ба-
лансоутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ПФ ПАТ «Укртелеком».

�  7. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень пошти площею 
20,28 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів Інтер-
націоналістів (Чапаєва), 12/9, смт Семенівка, Полтавська обл. Балансоутриму-
вач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ПФ ПАТ «Укртелеком».

� 8. Назва об’єкта: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі 
загальною площею 17,3 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: пл. 
Перемоги, 4, смт Чутове, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Держав-
ної казначейської служби України у Чутівському районі Полтавської області. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП Полтавське бюро 
технічної інвентаризації «Інвентаризатор».

� 9. Назва об’єкта: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
54,1 м2 (розміщення їдальні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 83, 
м. Полтава. Балансоутримувач: УМВС України в Полтавській області. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запла-
нована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі 
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Клунник О. А.

� 10. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 49,4 м2 (торгівля не-
продовольчими товарами). Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярослава Мудрого, 
22, с. Світлогірське, Кобеляцьки р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ПД УДППЗ 

«Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних 
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник ро-
біт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Пурик С. О.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлової площі в бюветі спального корпу-
су на першому поверсі шестиповерхової будівлі мрц площею 2,0 м2 (роз-
міщення банкомата та банківського термінала). Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл. Балансоутримувач: Медичний 
реабілітаційний центр МВС України «Миргород». Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. 
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних 
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. 
Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».

� 12. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 12,0 м2 (розміщен-
ня спілки громадської організації). Місцезнаходження об’єкта: вул. Юр’євська, 
1а, м. Кобеляки, Полтавська обл. Балансоутримувач: Відділ агропромислового 
розвитку Кобеляцької райдержадміністрації Полтавської області. Мета оцінки: 
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована 
дата оцінки: 30.11.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхід-
ності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Громадська організація Кобеляцька 
районна спілка ветеранів Афганістану.

� 13. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 10,0 м2 (розміщен-
ня майстерні з ремонту мобільних телефонів). Місцезнаходження об’єкта: вул. 
Незалежності (Леніна), 120, смт Машівка, Машівський р-н, Полтавська обл. Балан-
соутримувач: ПД УДППЗ «Укрпошта». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Жура В. М.

� 14. Назва об’єкта: ліва та права частини крану-балки гідротехнічної спо-
руди книшівського шлюзу-регулятора на р. Псел. Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Лугова, 10, с. Книшівка, Гадяцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
Хорольське міжрайонне управління водного господарства. Мета оцінки: нара-
хування збитків, завданих державі. Запланована дата оцінки: 30.11.2016. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ТОВ «Гідроенергоресурс».

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

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

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

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

За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне відділен-
ня інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого 
майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки 
(нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно 
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,4 грн.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 09.12.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 15.12.2016 
о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. небесної сотні 
(вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча група 
перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 
36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок (05322) 2-89-58.

рівненська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки розміру збитків
� Назва об’єкта оцінки: збитки, що призвели до завдання майнової шкоди 

державі в особі рв фдму по рівненській області (розмір упущеної вигоди). Мета 
проведення оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової 
шкоди державі в особі РВ ФДМУ по Рівненській області, а саме розміру упущеної виго-
ди – недоотриманої орендної плати, яка мала бути перерахована орендарем – Оренд-
ним підприємством санаторій «Червона калина» до Державного бюджету України, за 
період з 01.08.2011 до 30.11.2016 внаслідок проведення оцінки об’єкта оренди на 
момент продовження 31.07.2011 дії договору оренди від 20.05.1994, зі змінами, від-
повідно до ч. 2 ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 
зі здійсненням відповідного розрахунку розміру орендної плати на підставі Методики 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповне-
ннями. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-96-24 (РВ ФДМУ по Рівненській об-
ласті). Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник та особа-платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): за період з 01.08.2011 до 30.11.2016.

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

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що від-
повідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, 
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано 
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву та 
дату проведення конкурсу. Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників 
конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до 
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформа-
ція 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.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 30 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

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

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

конкурс відбудеться 16 грудня 2016 року у рв фдму по рівненській об-
ласті о 9.00 за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 12.12.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

сумська область
інформація 

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

�  1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 31,7 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне 
протезно-ортопедичне підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. Харківська, 38. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії дого-
вору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ФОП Стетюха В. К.

� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 25,1 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Суми, пл. Привокзальна, 5. Мета проведення незалежної оцінки – передача в 
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ТОВ «АРХБУДСТИЛЬ».

� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 174,1 м2 будівлі – пам’ятки культурної спадщини місцевого значення 
«Поштамт» (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Суми, вул. Воскресенська, 13/7. Коефіцієнти цінності та схоронності пам’ятки – 
відсутні. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
Державне підприємство спеціального зв’язку.

�  4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 98,1 м2 (балансоутримувач – Департамент фінансів Сумської обласної 
державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пл. Незалеж-
ності, 3. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
ТОВ фірма «Стара аптека».

�  5. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загаль-
ною площею 8,0 м2, а саме: 1) частина замощення площею 2,0 м2; 2) частина 
замощення площею 2,0 м2; 3) частина замощення площею 2,0 м2; 4) частина 
замощення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний універси-
тет). Місцезнаходження об’єктів оцінки: 1) м. Суми, вул. Соборна, 39; 2) м. Суми, 
вул. Петропавлівська, 57; 3) м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 4) м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в 
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ФОП Курасов В. М.

� 6. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною 
площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового площею 2,0 м2; 2) частина не-
житлового площею 2,0 м2; 3)частина нежитлового площею 2,0 м2 (балансоутри-
мувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єктів оцінки: 
1) м. Суми, вул. Петропавлівська, 59; 2) м. Суми, вул. Санаторна, 32; 3) м. Суми, 
вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в 
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ФОП Курасов В. М.

� 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 203,3 м2 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський 
центр професійно-технічної освіти харчових технологій, торгівлі та ресторанного 
сервісу»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 96. Мета 
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки 
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумська 
міська дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак».

� 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (балансоутримувач – Управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. Сергія Табали (Сєвєра), 70. Мета проведення незалежної оцінки – передача в 
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ПАТ «Державний ощадний банк України».

� 9. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною 
площею 288,8 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 263,0 м2 
будівлі – пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня»; 2) нежитлові 
приміщення загальною площею 25,8 м2 (балансоутримувач – Управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної 
адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Кое-
фіцієнти цінності та схоронності пам’ятки – відсутні. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство 
«Мрія» – товариство з обмеженою відповідальністю.

� 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 61,8 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Видавничо-виробниче підприємство 
«Мрія-1» – товариство з обмеженою відповідальністю.

� 11. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 2,5 м2 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж). Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Петропавлівська, 108. Мета проведення 
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Попенака Г. І.

�  12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 
25,3 м2 (балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська обл., м. Буринь, вул. Ринкова, 3. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.11.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Дубовик В. М.

� 13. Найменування об’єкта оцінки: частина замощення площею 40,0 м2 
(балансоутримувач – Сумська митниця ДФС). Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Сумська обл., Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, 
МАПП «Бачівськ». Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Пер-
вісна вартість частини замощення станом на 30.04.2016 – 13 903,00 грн. Розмір 
земельних ділянок, усього – 54 214,0 м2. Місце розташування земельних ділянок: 
Сумська обл., Глухівський р-н, Cопицька с/р. Цільове призначення земельних ді-
лянок – для громадського призначення (обслуговування міжнародних пунктів про-
пуску «Бачівськ» та «Катеринівка»). Правовий режим земельних ділянок – державна 
власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – 318 713,3 грн (довідка 
від 26.01.2016). Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ТОВ «САЙРУС-ГРУП».

� 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 95,3 м2 (балансоутримувач – Роменське управління Державної казначейської 
служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., 
м. Ромни, бульв. Шевченка, 14. Мета проведення незалежної оцінки – передача в 
оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Замов-
ник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки 
об’єкта – ТОВ «ЕКО-КЛІМАТ».

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 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 до конкурсної комісії разом із супровід-
ним листом.

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

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

Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
конкурс відбудеться 15 грудня 2016 року о 10.00 за адресою: м. суми, 

вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 9 грудня 2016 року (включно).

Чернігівська область
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: 1/4 частина електроосвітлювальної вежі та 

майдан чик площею 9,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП 
«Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 61. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Лайфсел.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
328,1 м2 будівлі кафе «гусар». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 55. Платник робіт з оцінки –ТОВ «МОВСЕС ТРЕЙД».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 5,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 8. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня 
50 років ВЛКСМ), 1а. Платник робіт з оцінки – ФОП Симонова З. О. Замовник робіт 
з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). 
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 
67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета про-
ведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа-
лізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під-
писання договору про надання послуг з оцінки майна.

конкурс відбудеться у рв фдму по Чернігівській області о 15.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. 
миру, 43.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні-
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до-
відок (0462) 67-28-18.

Продовження рубрики на стор. 7
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іНфОРМАціЯ РегіОНАЛьНИХ ВіДДіЛеНь фДМУ

Черкаська область
відповідно до звернення рв фдму по Черкаській області, в інформації 

про проведення конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – час-
тини будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. а площею 422,5 м2 за адресою: вул. 
Комарова, 9, м. Умань, Черкаська обл., що обліковується на балансі Черкаської 
філії Концерну «Військторгсервіс», опублікованій в газеті «Відомості приватизації» 
№ 94 (1010) від 23.11.2016 на стор. 7, слова: «Місцезнаходження об’єкта оренди: 
вул. Шевченка, 137, м. Золотоноша, Черкаська обл.» вважати недійсними. 

м. київ
інформація 

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

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

тина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 3 за-

гальною площею 3,0 м2 (реєстровий номер майна 02070909.2.Шабеит319), 
що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва і ар-
хітектури, за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 5.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 27 300,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

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

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2016 року становить 

204,75 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 

в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент 
передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснюва-
ти заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 
15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну 
оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); 
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місяч-
ної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства 
за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 

ОгОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСіВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАЙНА

ОгОЛОШеННЯ ПРО НАМіР ПеРеДАТИ ДеРЖАВНе МАЙНО В ОРеНДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Міністерство 
юстиції України

34939304, Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, 
21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, тел. (04342) 66-11-74

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване примі-
щення на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі (літ. А)

34939304.1.ЦЦУВЯН018 24300, Вінницька обл., Тростянецький р-н, 
смт Тростянець, вул. Соборна (колишня Леніна), 90

29,3 88017,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

донецька область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 85670, До-
нецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, тел. (0622) 343-81-42

Нежитлові вбудовані приміщення 34032208.1.УЮИХЮЕ122 Донецька обл., м. Вугледар,  
вул. Магістральна, 4

182,3 316 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення вуглехімічної лабораторії (інше ви-
користання майна)

2 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

00131245, Вуглегірська теплова електрична станція ПАТ «Центренерго», 
84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, тел. (06249) 
5-43-59

Нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літ. Б-1) площею 
269,9 м2, сарай (літ. В) площею 24,9 м2, навіс (літ. Г) пло-
щею 23,9 м2 та замощення (літ. I) площею 480,0 м2 

22927045.2.ККЧХРИ025; 
22927045.2.ККЧХРИ026; 
22927045.2.ККЧХРИ027; 
22927045.2.ККЧХРИ028

Донецька обл., Бахмутський р-н,  
м. Світлодарськ, вул. Без назви, 16а

798,7 742 100,00 35 місяців Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

3 Міністерство енергетики та ву-
гільної промисловості України

00159462, Десятий воєнізований гірничорятувальний загін, 85323, До-
нецька обл., м. Мирноград, пров. Робочий, 1, тел. (06239) 6-22-22

Нежитлові вбудовані приміщення першого поверху з окре-
мим входом та ґанком технічної будівлі

00159462.69.АААИЛИ246 Донецька обл., м. Вугледар,  
вул. Трифонова, 48а

52,16 86 600,00 2 роки 360 днів Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. харків, майдан театральний, 1, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 700-02-26.

рівненська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

01033651, Дубровицьке управління водного господарства, 34100, Рівнен-
ська обл., м. Дубровиця, вул. Артеменка, 30, тел.(0258) 2-06-57

Будівля санітарно-
побутового вузла

01033651.3.ШДИШЖЛ004 Рівненська обл., м. Дубровиця, 
вул. Артеменка, 30

71,2 36 980,00 2 роки 11 місяців Надання послуг з побутового обслуго-
вування населення (лазня)

2 Міністерство освіти 
і науки України

22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023, м. Рівне, вул. Київська, 106 Будівля піноутворювача 
зі складом «Г-1»

– м. Рівне, вул. Київська, 106 148,5 95 100,00 1 рік Надання послуг з побутового обслуго-
вування населення (ремонт взуття)

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

сумська область

відповідно до звернення рв фдму по сумській області, в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна – частину нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 
18/1, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 95 (1011) від 28.11.2016 на стор. 9, вартість майна за незалежною оцінкою, грн слід читати: «5 520,00 станом на 30.09.2016».

Черкаська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної 
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63

Приміщення четвертого поверху 
чотириповерхової будівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

30,2 127 110,00 2 роки 364 дні Розміщення офіса з надання інформаційно-консультативних послуг 
або інша діяльність в офісних приміщеннях

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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».

Чернівецька область
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Чернівецькій 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

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державне агентство 
рибного господарства 
України

25592421, ДП «Укрриба», 04050, 
м. Київ, Шевченківський р-н, 
вул. Тургенєвська, 82а

Гідротехнічні споруди нагульного ставка «Суховерхів № 1»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Сухо-
верхів № 2»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Валява № 2»; гідротехнічні споруди нагульного ставка 
«Валява № 7»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Валява № 9»; гідротехнічні споруди виросного ставка 
«Виросний № 6»; гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 9»; гідротехнічні споруди виросного 
ставка «Виросний № 13»; гідротехнічні споруди виросного ставка «Виросний № 15»; гідротехнічні споруди 
нагульного ставка «Ставчани № 1»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Ставчани № 2»; гідротехнічні 
споруди виросного ставка «Ставчани № 3»; гідротехнічні споруди виросного ставка «Ставчани № 4»; гідротех-
нічні споруди нагульного ставка «Южинець № 1»; гідротехнічні споруди виросного ставка «Малятинці № 1»; 
гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 1»; гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 2»; гідротехнічні споруди 
ставка «Дубівці № 3»; гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 4»; гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 5»; 
гідротехнічні споруди ставка «Дубівці № 6»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 2»; гідро-
технічні споруди нагульного ставка «Южинець № 3»; гідротехнічні споруди нагульного ставка «Южинець № 4» 

25592421.87.ААЕЖАЖ877; 25592421.87.ААЕЖАЖ878; 
25592421.87.ААЕЖАЖ849; 25592421.87.ААЕЖАЖ850; 
25592421.87.ААЕЖАЖ851; 25592421.87.ААЕЖАЖ885; 
25592421.87.ААЕЖАЖ886; 25592421.87.ААЕЖАЖ883; 
25592421.87.ААЕЖАЖ884; 25592421.87.ААЕЖАЖ871; 
25592421.87.ААЕЖАЖ872; 25592421.87.ААЕЖАЖ873; 
25592421.87.ААЕЖАЖ874; 25592421.87.ААЕЖАЖ879; 
25592421.87.ААЕЖАЖ865; 25592421.87.ААЕЖАЖ855; 
25592421.87.ААЕЖАЖ856; 25592421.87.ААЕЖАЖ857; 
25592421.87.ААЕЖАЖ858; 25592421.87.ААЕЖАЖ859; 
25592421.87.ААЕЖАЖ860; 25592421.87.ААЕЖАЖ880; 
25592421.87.ААЕЖАЖ881; 25592421.87.ААЕЖАЖ882

Чернівецька область, Кіцман-
ський район, Суховерхівська 
сільська рада (за межами на-
селеного пункту); Валявська 
сільська рада; м. Кіцмань, 
Кіцманська міська рада; 
Лашківська сільська рада; 
Ставчанська сільська рада; 
Южинецька сільська рада; 
Малятинецька сільська рада; 
Дубівецька сільська рада; 
Шишковецька сільська рада

8,8097 га 222 233,00; 49 838,00; 
910,00; 6 697,00; 6 904,00; 

16 368,00; 48 964,00; 
58 578,00; 60 913,00; 
48 900,00; 41 061,00; 
35 115,00; 29 745,00; 
20 842,00; 1042,00; 

64 827,00; 70 370,00; 
91 188,00; 41 875,00; 
75 995,00; 84 736,00; 

6 781,00; 9 010,00; 7 208 га 
станом на 31.08.16

2 роки  
11 місяців

Ведення рибного госпо-
дарства

2 Державна служба 
України з надзвичай-
них ситуацій 

38289513, ДПРЗ-1 Управління ДСНС 
України у Чернівецькій області, 58022, 
м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 3б

Будівля мийки для автомобілів (літ. Г) 38289513.2.ЮПНЧЧМ158 м. Чернівці, вул. Авангард-
на, 7а

162,1 м2 293 864,00  
станом на 31.08.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення майстерні, що 
здійснює технічне обслугову-
вання (миття) автомобілів

3 РВ ФДМУ по Черні-
вецькій області, код 
ЄДРПОУ 21432643, 
58001, м. Чернівці, 
вул. Л. Кобилиці, 21а

– Зовнішньомайданчикові електромережі, що у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ 
«Стек» та відповідно до договору зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають на по-
забалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт», а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до 
ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 

– м. Чернівці, просп. Незалеж-
ності, 106

430,0 м;
350,0 м

63 861,00  
станом на 30.09.2016

2 роки  
364 дні

Інше використання нерухомо-
го майна (за призначенням)

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

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

1 Міністерство охоро-
ни здоров’я України

01896702, Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика, 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, тел. (044) 205-49-46

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

ЄРОДВ 01896702.1.ААААЛБ367 м. Київ, вул. Довнар-
Запольського, 16 

2,0 20 112,00  
станом на 30.06.2016

1 рік Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «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».

відповідно до звернення рв фдму по м. києву, в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 91 (1007) від 14.11.2016 на стор. 8, щодо 
об’єкта поз. 7 в колонці «Балансоутримувач (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) слід читати: «00032684, міністерство внутрішніх справ україни, 01024, м. київ, вул. богомольця, 10, тел. (044) 256-03-33».

аПарат фдму
оголоШення 

орендодавця – апарату фонду державного майна україни про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

1 Міністерство куль-
тури України 

02214156, Київський національний університет культури і мис-
тецтв, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, тел. 529-98-33

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на першому поверсі будівлі гуртожитку 

02214159.1.ЮЖВЦСД040 м. Київ, вул. Росій-
ська, 70

17,9 231 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельних об’єктів з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. київ-133, вул. кутузова, 18/9, фонд державного майна україни. 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».
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фдму – 25 років

повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. у разі відмови 
від укладання або не підписання у встановлений термін договору оренди держав-
ного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної 
орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до 
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.

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

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

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформаціїза адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рв 
фдму по м. києву (кімн. 102).

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – не-
житлове приміщення загальною площею 5,0 м2, реєстровий номер майна 
16459396.1.улПсжЧ014, що перебуває на балансі Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 31а (примі-
щення пральні гуртожитку).

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.08.2016 становить 71 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

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

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2016 року стано-

вить 295,83 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин самообслуговування загального користування, орендна ставка 
5 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-
ня зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його ці-
льового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; 
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати 
його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно 
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; ком-
пенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору 
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за 
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпе-
чення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі 
запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу 
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця 
з моменту підписання договору оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) 
за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії стра-
хового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди. У разі відмови від 
укладення або не підписання у встановлений термін договору оренди державного 
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної 
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного 
бюджету та 50 % балансоутримувачу.

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

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

конкурс буде проведено о 9.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали 
(для об’єктів 1 – 2):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 

належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

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

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

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

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

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

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташу-
вання.

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

ПіДСУМКИ
інформація 

рв фдму по миколаївській області про підсумки конкурсу 
на право укладення договору оренди нерухомого  

державного майна, що відбувся 18.11.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладен-

ня РВ ФДМУ по Миколаївській області договору оренди нерухомого державного 
майна загальною площею 81,0 м2 за адресою: вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 
що перебуває на балансі Миколаївського національного університету ім. В. О. Су-
хомлинського, з єдиним заявником – фізичною особою – підприємцем Новіцькою-
Лузановою В. М.

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

нерухомого державного майна, що відбувся 09.11.2016
За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного 

майна – частини нежитлового приміщення підвалу будівлі гуртожитку № 11 загаль-
ною площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 7б, що пере-
буває на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, членами конкурсної комісії прийнято рішення укласти договір оренди з 
переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем Костенко Світланою 
Валентинівною.

іНфОРМАціЯ ПРО ОРеНДУ ВіЙСьКОВОгО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація  
10 територіального вузла урядового зв’язку державної  

служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни 
про проведення конкурсу на право укладення  

договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: 10 територіаль-

ний вузол урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, вул. Паркова, 1, смт Миропіль, Романівський р-н, Житомир-
ська обл., 13033.

� Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: цементобетонний май-
данчик загальною площею 250 м2 за адресою: вул. Паркова, 1, смт Миропіль, 
Романівський р-н, Житомирська обл., рік введення в експлуатацію – 1970.

Балансоутримувач: 10 територіальний вузол урядового зв’язку Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Вартість об’єкта оренди за експертною оцінкою станом на 31 серпня 2016 
року – 17 679,00 (сімнадцять тисяч шістсот сімдесят дев’ять) грн 00 коп.

Розмір орендної плати визначено відповідно до Методики розрахунку і Порядку 
використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 (зі змінами та доповненнями).

стартовий розмір місячної орендної плати за базовий місяць розрахун-
ку – серпень 2016 року становить 221,00 (двісті двадцять одна) грн 00 коп. 
(без Пдв), у подальшому орендна плата корегується на індекс інфляції.

Основні вимоги щодо умов використання об’єкта оренди:
мета використання об’єкта оренди – розміщення твердого палива для подаль-

шого використання при наданні послуг з постачання теплової енергії; найбільший за-

пропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта 
оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – серпень 2016 року 
становить 221,00 (двісті двадцять одна) гривня 00 копійок, але не менший ніж перед-
бачено постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та 
доповненнями); термін дії договору оренди – до 2 років 11 місяців з можливою подаль-
шою пролонгацією відповідно до чинного законодавства України; використовувати 
орендоване майно відповідно до його призначення, здійснювати витрати, пов’язані 
з утриманням орендованого майна; забезпечення пожежної безпеки орендованого 
майна відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні; заборона приватизації та 
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; укладення з балансо-
утримувачем договору про компенсацію витрат на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів після укладення 
договору оренди; з дозволу орендодавця за власний рахунок проводити поліпшення 
орендованого майна; своєчасно здійснювати поточний та інші види ремонту орендо-
ваного майна; забезпечувати належну технічну експлуатацію майна та прилеглої те-
риторії за рахунок власних коштів; зобов’язання здійснити авансовий внесок у розмірі 
не меншому ніж одна місячна орендна плата протягом 10 днів з моменту укладення 
договору оренди; зобов’язання орендаря виконувати усі умови, передбачені дого-
вором оренди; страхування об’єкта оренди на суму не меншу ніж зазначена у звіті 
про незалежну оцінку на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством України; право балансоутримувача разом з орендодавцем здійсню-
вати контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання 
не зберігати і не використовувати на об’єкті оренди токсичні, вибухові, наркотичні, 
радіоактивні речовини і матеріали; відшкодування переможцем конкурсу (протягом 
10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу) витрат на проведення незалеж-
ної оцінки майна за виставленими рахунками та надання орендодавцю на момент 
укладання договору оренди копій підтвердних документів.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найбільшу 
орендну плату за умови дотримання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник подає такі документи:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку 

з ними) та документи, а саме:
заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, 

подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків 
та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті), із зазначенням найменування, місцезнаходження 
(місця проживання), телефон/факс та платіжних реквізитів заявника, інформа-
цію про площу об’єкта оренди; проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); зобов’язання (пропозиції) щодо 
забезпечення орендної плати (завдаток відображається у проекті договору 
оренди); зобов’язання (пропозиції), щодо виконання умов конкурсу (переліком 
документів, які подаються орендарем орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом 
ФДМУ від 15.02.2013 № 201);

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

важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
звіту про фінансові результати учасника з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості за останній рік; довідку від учасника про те, що стосовно нього не 
порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує осо-
бу (паспорт, сторінки 1, 2, 11 тощо), або належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику фізичної особи; завірену належним чином копію виписки або 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов кон-
курсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з написом 
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: вул. Паркова, 1, смт Миропіль, Романівський 
р-н, Житомирська обл., 13033, 10 територіальний вузол урядового зв’язку Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Кінцевий термін прийняття заяв та інших документів: за 3 (три) робочих дні до 
дати проведення конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.00 через 30 календарних днів з дати опу-
блікування інформації про проведення конкурсу в газеті «відомості прива-
тизації» за адресою: каб. № 8, вул. Паркова, 1, смт миропіль, романівський 
р-н, житомирська обл., 13033.

Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку прове-
дення конкурсу. Конкурсні пропозиції (розмір орендної плати, пропозиція щодо 
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в 
окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника 
конкурсу, за адресою: каб. № 8, вул. Паркова, 1, смт Миропіль, Романівський р-н, 
Житомирська обл., 13033.

Телефони для довідок з питань конкурсу: тел. (04146) 9-52-38, (факс) 9-51-03.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

інформація 
рв фдму по київській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.07.2016

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної 
вартості для розрахунку орендної плати

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

 Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 18,7 м2 за адресою: Київська обл., 

Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Чапаєва, 1, що перебуває 
на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ПАТ ДАК «Націо-
нальна мережа аук-
ціонних центрів»

3 250,00 4

2 Нежитлове приміщення площею 17,1 м2 на другому поверсі уч-
бового корпусу № 9 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що перебуває на балансі Білоцерківсько-
го національного аграрного університету 

ТОВ «Гарант-
Експертиза»

3 200,00 5

3 Нежитлове приміщення площею 44,0 м2 за адресою: Київська обл., Бо-
родянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що перебуває 
на балансі Відокремленого підрозділу Національного університету біо-
ресурсів і природокористування «Немішаївський агротехнічний коледж»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна 

3 170,00 3

4 Нежитлові приміщення та споруди площею 871,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 7 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

4 100,00 4

5 Нежитлове приміщення – будівля свинарника площею 688,9 м2 
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Андрєєва, 2 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 300,00 4

6 Нежитлове приміщення площею 19,6 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 6, що перебуває на балансі Київської дирек-
ції УДППЗ «Укрпошта»

ПАТ ДАК «Націо-
нальна мережа 
аук ціонних центрів»

3 250,00 4

7 Частина нежитлового приміщення № 1.1.3 площею 7,7 м2 на 1-му 
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебу-
вають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Щаслива На-
дія Зуфарівна

3 300,00 4

8 Приміщення № 3.1.32 площею 10,3 м2 на 3-му поверсі пасажир-
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Кравцова 
Людмила Ігорівна

3 300,00 4

9 Частина нежитлового приміщення площею 10,0 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., смт Димер, вул. Косарева, 22, що перебуває на балансі 
ДП «Київпассервіс»

ПАТ ДАК «Націо-
нальна мережа 
аукціонних центрів»

3 150,00 4

10 Частина асфальтованого майданчика площею 50,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 19, що перебуває на 
балансі ДП «Київпассервіс»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 500,00 4

11 Частина асфальтованого майданчика площею 10,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 75, що перебуває 
на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200,00 4

Продовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ПіДСУМКИ
інформація 

рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів  
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення  

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 15.08.2016

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

оцінки
Переможець конкур-

су – СОД 

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

1 Нежитлове при-
міщення

5,2 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

3 3 200,00

2 Нежитлове при-
міщення

151,3 м. Київ, вул. Б. 
Хмельницько-
го, 8/16

ФОП Чебаков О. І. 4 3 700,00

3 Нежитлове при-
міщення

117,3 м. Київ, вул. Си-
миренка, 1

ФОП Чебаков О. І. 4 3 600,00

4 Нежитлове примі-
щення та майданчик 
з бетонного покриття

213,03 
(у т. ч. 38,4 
та 174,63)

м. Київ, вул. По-
літехнічна, 41

ФОП Чебаков О. І. 4 4 000,00

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

12 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на пристанційній 
території автостанції «Українка» за адресою: Київська обл., м. Україн-
ка, вул. Юності, 4, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200,00 4

13 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на пристанційній 
території автостанції «Кагарлик» за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, 
вул. Незалежності, 15, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200,00 4

14 Частина асфальтованого майданчика площею 6,0 м2 на пристанційній 
території автостанції «Тараща» за адресою: Київська обл., м. Тараща, 
вул. Б. Хмельницького, 75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 200,00 4

15 Частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у будівлі автостанції 
«Миронівка» за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя 
Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 180,00 3

16 Частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2 автостанції «Та-
раща» за адресою: Київська обл., м. Тараща, вул. Б. Хмельницько-
го, 75, що перебуває на балансі ДП «Київпассервіс»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 190,00 3

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди

17 Приміщення № 170 площею 10,4 м2 та приміщення № 174 площею 
8,2 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу 
та оцінки»

4 000,00 5

18 Частина приміщення № 226 площею 4,0 м2 на 3-му поверсі термі-
нала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти» 

3 300,00 4

19 Частина приміщення № 283 площею 4,6 м2 на 2-му поверсі паса-
жирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 200,00 3

20 Частина приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педа-
гогічний університет імені Григорія Сковороди»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 500,00 4

21 Нежитлове приміщення площею 17,1 м2 за адресою: Київська обл., 
Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на ба-
лансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 150,00 3

22 Частина нежитлового приміщення № 226 площею 3,7 м2 на 3-му 
поверсі термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ДП «Європей-
ський центр 
консалтингу та 
оцінки»

3 600,00 5

23 Нежитлове приміщення площею 73,99 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська, 150, що перебуває на балансі Київ-
ської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»

ТОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

3 500,00 4

24 Частина приміщення площею 65,0 м2 котельні за адресою: Київська 
обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, 
що перебуває на балансі Національного університету 

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

3 190,00 3

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

оцінки
Переможець конкур-

су – СОД 

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

5 Частина даху 12,0 м. Київ, вул. Дми-
трівська, 27

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 800,00

6 Частина даху 10,0 м. Київ, вул. Со-
лом’ян ська, 7

ФОП Чебаков О. І. 4 3 500,00

7 Нежитлове при-
міщення

39,7 м. Київ, 
вул. Верхня, 5

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 350,00

8 Нежитлове при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. По-
пудренка, 54

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 150,00

9 Нежитлове при-
міщення

329,9 м. Київ, 
вул. Лаврська, 4

ФОП Чебаков О. І. 4 4 000,00

10 Нежитлове при-
міщення

85,3 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 450,00

11 Нежитлове при-
міщення

5,0 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26а

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 200,00

12 Нежитлове при-
міщення

22,4 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ФОП Чебаков О. І. 4 3 200,00

№ 
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

25 Нежитлове приміщення площею 288,0 м2 цеху № 3 за адресою: 
Київська обл., м. Бровари, Промвузол, що перебуває на балансі ДП 
«Завод порошкової металургії»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

3 700,00 4

26 Площадка з твердим покриттям загальною площею 2 000,0 м2 
за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 103, що пере-
буває на балансі Обухівського міжрайонного управління водного 
господарства 

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

4 000,00 4

IнформацIя 
рв фдму по кiровоградськiй області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки, що відбувся 12.08.2016

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, пере-
можцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення неза-
лежної оцінки об’єктів визнано:

товариство з обмеженою відповідальністю «АН Експерт» по об’єкту оренди – 
нежитлових приміщеннях загальною площею 188,0 м2 на першому та другому по-
верхах адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., Устинівський р-н, с. Інгуль-
ське, вул. Центральна, 5, що перебувають на балансі Устинівського виправного 
центру Управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській 
області, вартість робіт – 1 700,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єктах оренди:
нежитлових приміщеннях площею 18,0 м2 на першому поверсі будівлі по-

штового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Скляра, 7, 
що перебувають на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта», вартість 
робіт – 1 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;

нежитлових приміщеннях одноповерхової будівлі дитячого приймальника (літ. 
А, А1, а, а1, а2) загальною площею 410,6 м2 за адресою: м. Кіровоград, вул. 40 ро-
ків Перемоги, 24, що перебувають на балансі Управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 600,00 грн, строк ви-
конання робіт з оцінки – 2 дні.

інформація 
рв фдму по львівській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.08.2016
Згідно з Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-

твердженим наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила визнати 
Переможцем конкурсу суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Західна Українська 
Консалтингова Компанія» для проведення оцінки об’єктів оренди:

1. Вбудовані нежитлові приміщення за гальною площею 25,0 м2 на першому 
поверсі п’ятиповерхової бу дівлі гуртожитку № 3, Львівська обл., Городоцький р-н, 
с. Вишня, вул. Наукова, 9. Мета проведен ня незалежної оцінки: визначення вартості 

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

оцінки
Переможець конкур-

су – СОД 

Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

13 Нежитлове при-
міщення

1 641,2 м. Київ, вул. Мель-
никова, 42

ФОП Чебаков О. І. 4 6 000,00

14 Нерухоме майно 
(у т. ч. асфальтова-
ний майданчик)

211,9 
(у т. ч. 
86,6)

м. Київ, вул. Ле-
ніна, 2

ФОП Чебаков О. І. 4 3 700,00

15 Частина нерухомого 
майна

14,0 м. Київ, вул. Лука-
шевича, 19

ТОВ «Українські  
інноваційні консуль-
танти»

4 3 500,00

16 Частина нерухомого 
майна

4,3 м. Київ, вул. На-
родного ополчен-
ня, 5а

ФОП Чебаков О. І. 4 3 000,00

17 Частина нерухомого 
майна

6,0 м. Київ, вул. Ко-
тельникова, 
29/18

ТОВ «Українські іннова-
ційні консультанти»

4 3 200,00

18 Нежитлове при-
міщення

28,5 м. Київ, вул. Брат-
ська, 12

ТОВ «Українські  
інноваційні консуль-
танти»

4 3 300,00

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30

інформаційне Повідомлення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства
Пат«білоцерківський Завод гумових техніЧних виробів», що приватизується

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

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00152448
2 Найменування товариства ПАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів»
3 Місцезнаходження товариства 09100, КИїВСьКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА,  

ВУЛ. ЛЕВАНЕВСьКОГО, 85
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 17 910 986,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 64 126 587
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 89,507
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 2 565 063,48
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,5866
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «Фондова компанія «Фаворит»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 486 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 19 923 

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

№ 
з/п Найменування показника 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 1587 2242 486
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 1903 1796 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 83,3 124,83 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -3261 -499 -1891

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 17498 17219 17028
6 Оборотні активи, тис. грн 1781 1503 1243
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 2011 936 1652
9 Баланс активів, тис. грн 21290 19658 19923

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 4695 4196 2353
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 16595 15462 17570
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 21290 19658 19923

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Судове провадження у справі про банкрутство ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10
3 Телефон для довідок (044) 278-28-50
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 27.12.2016 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / 

АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» 
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 
2016 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних 
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 
грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету 
України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних 
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів 
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інфор-
мація про фінансово-майновий стан. 

Продовження таблиці

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди,. 
Термін виконання робіт – 3к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

2. Нежитлові приміщення № 1-3 площею 41,6 м2 в одноповерховій цегляній 
окремо розташованій будівлі літ. «Б», м. Львів, вул. Туган-Барановського, 11. 
Мета проведення незалеж ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Термін виконання робіт –  
3 к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

3. Нежитлові приміщення № 89, 90 за гальною площею 37,6 м2 на другому 
поверсі виробничого кор пусу, м. Львів, вул. І. Франка, 61. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою про довження договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість 
робіт – 1 700,00 грн;

4. Нежитлові приміщення загальною пло щею 26,3 м2 на першому поверсі будівлі 
А-4, м. Львів, вул. Зелена, 10. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

5. Нежитлове приміщення загальною площею 15,6 м2 на першому поверсі бу-
дівлі, м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розмі ру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість робіт – 1 700,00 грн;

6. Вбудовані нежитлові приміщення № 24, 25 загальною площею 29,3 м2 на 
першому поверсі будів лі, м. Львів, вул. Замарстинівська, 7. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розмі ру орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Термін виконання робіт – 3 к/дні. Вартість 
робіт–1 700,00грн.

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

незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбувся 11.08.2016
Переможцями конкурсу визнано:
приватне підприємство «Аргумент» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення № 187 площею 1,0 м2 (з метою розміщення 

термінала) за адресою: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, Полтавська обл., що 
обліковуються на балансі ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по 
Полтавській області. Вартість виконаних робіт – 980,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

частини нежитлового приміщення гаража площею 24,2 м2 (з метою розміщення 
складського приміщення) за адресою: вул. Сапіго, 1, м. Полтава, що обліковується 
на балансі ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та мо-
лочної промисловості «Полтавадніпро-м’ясомолпром». Вартість виконаних робіт – 
950,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлового приміщення площею 7,35 м2 (з метою розміщення торговельного 
об’єкта; послуги ксерокопіювання) за адресою: вул. Сербіченка, 7, м. Кременчук, 
Полтавська обл., що обліковується на балансі Коледжу кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського. Вартість виконаних робіт – 
1 200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.08.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – групи 

інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом 
загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) зовнішня площа 132,5 м2, 
металева огорожа (1); замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь) за адре-
сою: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29, що обліковується на ба-
лансі Управління Державної казначейської служби України у Путивльському районі 
Сумської області, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ТОВ 
«Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вар-
тість надання послуг з оцінки – 3 150,00 грн.

2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – силосос-
ховища площею 638,9 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н. с. Залатиха, 
вул. Садова, 19, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання по-
слуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – автовагової 
площею 36,5 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н. с. Залатиха, вул. Садова, 
20, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцін-
ки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

4. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – теслярської 
майстерні площею 153,4 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, 
вул. Садова, 21, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання по-
слуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

5. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – меха-
нічної майстерні площею 176,4 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, 
с. Залатиха, вул. Садова, 22, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський за-
вод АТС», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ 
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

6. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – пилорами 
площею 76,0 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Садо-
ва, 23, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою привати-
зації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

7. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – критого 
току площею 86,9 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Ви-
шнева, 26, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою прива-
тизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

8. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – навісу-
зерносховища площею 99,9 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. За-

латиха, вул. Вишнева, 26а, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 800,00 грн.

9. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – зерносхови-
ща площею 539,5 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Залатиха, вул. Ви-
шнева, 26б, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод АТС», з метою при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн.

10. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта, – зер-
носховища площею 497,5 м2 за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Зала-
тиха, вул. Вишнева, 26в, що обліковується на балансі ВАТ «Роменський завод 
АТС», з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». 
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 1 800,00 грн.

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу з відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.08.2016
1. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежит-

лового приміщення площею 10,0 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, 
траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», що обліковується 
на балансі Державної фіскальної служби України, оперативному управлінні (корис-
туванні) Сумської митниці ДФС, з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна 
фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 1 275,00 грн.

2. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
вого приміщення площею 6,5 м2 за адресою: Сумська обл., Велико-Писарівський 
р-н, Дмитрівська сільська рада, автодорога Т-17-05 Лохвиця – Охтирка – КПП «Дми-
трівка» 175 км + 450 м, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби 
України, оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС, з метою 
передачі в оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з 
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 275,00 грн.

3. Переможцем конкурсу по проведенню незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
вого приміщення площею 5,2 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, Басівська 
сільська рада, автодорога Н07 Київ – Суми –Юнаківка, 378 км + 944 м, службовий 
блок «Юнаківка», що обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, 
оперативному управлінні (користуванні) Сумської митниці ДФС, з метою передачі в 
оренду визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг з оцінки – 5 ка-
лендарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 275,00 грн.

інформація 
рв фдму по тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.08.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення адмінбудинку загальною площею 
607,6 м2, а саме: цокольний поверх – загальною площею 193,3 м2, 1-й поверх – за-
гальною площею 199,1 м2, 2-й поверх – загальною площею 215,2 м2 за адресою: вул. 
Багата, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі державної установи «Госпрозрахун-
кова група Тернопільської обласної державної адміністрації», визнано Тернопільську 
торгово-промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: 23/100 частин нежитлової будівлі, а саме: приміщення в 
підвалі: підвал І площею 35,8 м2, склад ІІ площею 15,7 м2, склад ІІІ площею 16,8 м2, 
склад ІV площею 25,7 м2, склад V площею 14,3 м2, підвал VІ площею 11,5 м2, туалет 
VІІ площею 1,5 м2, підвал VІІІ площею 20,6 м2, підвал ІХ площею 18,5 м2, на першому 
поверсі: аптека 1-1 площею 48,5 м2, кабінет 1-2 площею 14,1 м2, аптека 1-3 площею 
16,8 м2, аптека 1-4 площею 36,3 м2, аптека 1-5 площею 10,6 м2, аптека 1-6 площею 
7,4 м2, аптека 1-7 площею 2,7 м2, аптека 1-8 площею 12,0 м2, аптека 1-9 площею 
4,9 м2 загальною площею 313,6 м2 за адресою: вул. С. Бандери, 20, м. Чортків, 
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Чортківському районі, визнано Тернопільську торгово-промислову 
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: нежитлове приміщення (їдальні) площею 90,6 м2 
за адресою: с. Полупанівка, Підволочиський р-н, Тернопільська обл., що перебуває 
на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю Виробнича компанія «Гірни-
чодобувна промисловість», визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору суборенди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 550,00 
грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового службового приміщення адмінбу-
динку загальною площею 15,4 м2, зокрема: третій поверх адмінбудинку – 10,7 м2 
та площі спільного користування – 4,7 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку 
Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ ЕКФ «Орієнтир-
Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для роз-
рахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 1 450,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху бу-
динку «Пошти» загальною площею 26,87 м2, у тому числі 4,67 м2 площі спільного 
користування за адресою: вул. Д. Галицького, 39, смт Підволочиськ, Тернопільська 
обл., що перебуває на балансі Тернопільської дирекції Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», визнано Тернопільську торгово-
промислову палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: частина виробничих приміщень першого поверху 
загальною площею 42,48 м2, у тому числі 2,68 м2 площі спільного користування 
нежитлової будівлі, за адресою: вул. Грушевського, 5, м. Збараж, Збаразький р-н, 
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Тернопільської дирекції Українсько-
го державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», визнано ТОВ ЕКФ 
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень комплексу нежитлових будівель та 
споруд «Гаражі і склади» під літ. С-1, поз. 1-3, площею 37,4 м2 за адресою: вул. 
Л. Українки, 16, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Бе-
режанського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ ЕКФ 
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна 
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 1 600,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення не-
залежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення (2-2 кабінет площею 48,4 м2, 2-3 кабі-
нет площею 18,0 м2, 2-4 коридор площею 11,8 м2, 2-5 архів площею 9,0 м2, 2-6 кабінет 
площею 10,7 м2, 2-7 архів площею 35,8 м2) площею 144,9 м2 та у спільному користуванні 
коридор І, сходова клітка ІІ, сходова клітка ІІІ площею 11,2 м2, що становить 12/100 
(дванадцять сотих) частин нежитлової будівлі за адресою: вул. С. Бандери, 20, м. Чорт-
ків, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Чортківському районі, визнано Тернопільську торгово-промислову 
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 1 700,00 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 11.08.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Склад (літ. Л) площею 867,2 м2 за адресою: вул. Київська, 9, с. Коса-

рі, Кам’янський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі Управління 
виробничо-технічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». 
Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Р. В. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін 
виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 660,00 грн.

2. Складське приміщення площею 1 574,0 м2 за адресою: вул. Чехова, 2а, 
м. Городище, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Управління цивільного 
захисту Черкаської обласної державної адміністрації. Платник робіт з оцінки: ФОП 
Герасименко О. І. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних 
дні, вартість послуг – 1 670,00 грн.

3. Частина будівлі магазину літ. А з прибудовою літ. А площею 321,3 м2 за адре-
сою: вул. Комарова,9, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Чер-
каської філії концерну Військторгсервіс. Платник робіт з оцінки: ФОП Лементовська 
Л. П. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних 
днів, вартість послуг – 1 500,00 грн.

4. Приміщення будівлі загальною площею 125,7 м2 (корисна площа – 104,9 м2, 
загального користування – 20,8 м2) за адресою: вул. Леніна, 83, смт Драбів, Чер-
каська обл., що обліковуються на балансі Головного управління статистики у 
Черкаській області. Платник робіт з оцінки: КП «Драбівські теплові мережі». Дата 
оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 3 календарних днів, вар-
тість послуг – 1 640,00 грн.

5. Нежитлові приміщення другого поверху будівлі площею 91,6 м2 за адре-
сою: вул. Шевченка, 6, м. Канів Черкаської області, що обліковуються на балансі 
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Черкаській 
області. Платник робіт з оцінки: Виконавчий комітет Канівської міської ради. Дата 
оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість по-
слуг – 1 670,00 грн.

6. Частини нежитлових приміщень на 5-му поверсі в п’ятиповерховій адміні-
стративній цегляній будівлі загальною площею 61,26 м2 за адресою: вул. Небесної 
Сотні (вул. Леніна) 31/1, м. Черкаси, що обліковуються на балансі ЧДЖПП «Житло-
сервіс». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Аудиторська фірма «Фінансовий адвокат». 
Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності визнано КТ «АЕО-Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, 
вартість послуг – 1 600,00 грн.

7. Частина вбудованих приміщень на першому поверсі гуртожитків за адре-
сою: вул. Хоменка,12, м. Черкаси площею 1,5 м2, пров. Михайла Ханенка, 2, 
м. Черкаси площею 1,5 м2, пров. Михайла Ханенка, 4, м. Черкаси площею 1,5 м2; 
вул. В.Чорновола, 245/1, м. Черкаси площею 1,5 м2, що обліковуються на балансі 
Черкаського державного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс». Плат-
ник робіт з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО-Фатум-М». Термін вико-
нання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 650,00 грн.

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

незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 17.08.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної 

вартості для цілей оренди) ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлових примі-
щеннях площею 161,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі, що пере-
буває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Бахмацькому 
районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Собор-
ності, 31 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 714,00 грн, строк – 5 календарних днів 
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).


