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

проДаж об’єктів групи а
продаж об’єктів групи Е

приватиЗоваНо ШЛЯХоМ продажу  
За коНкурСоМ З відкритіСтЮ пропоНуваННЯ 
ЦіНи За приНЦипоМ аукЦіоНу

управління продажу об’єктів малої приватизації  
департаменту приватизації фонду державного майна україни

Єдиний майновий комплекс Мигіївської гідроелектростанції за адресою: Мико-
лаївська обл., Первомайський р-н, с. Мигія, вул. Колгоспна (Туристична), 42. Прива-
тизовано юридичною особою за 52 500 000,00 грн, у т. ч. ПДВ – 8 750 000,00 грн.

київсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Цен-

тральна, 3р.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу) 

окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, без-
посередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2. 
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації від-
сутні, або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: осно-
вного висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.

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

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

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

ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 106 740,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 30 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 грудня 2016 року 
до 18.00.

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючого дитячого садка (826 м2).
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, 

вул. Гагаріна, 8.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код 

за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Те-

резине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова окремо розташована будівля. Рік побудо-

ви – 1954. Будівля побудована по типовому проекту. Загальна площа – 826 м2. Тех-
нічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни цегляні, оштукатурені; 
перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонне, 
дерев’яне; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата; 
прорізи – віконні рами та дверні полотна відсутні. Інженерні мережі відключені та 
перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних 
елементів будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 868 126,00 грн, ПДВ: 173 625,20 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв: 1 041 751,20 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 104 175,12 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 104 175,12 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 публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 30 грудня 2016 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 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 – будівля гаража літ. 
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.

Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Кот-
ляревського, 3.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській облас-
ті, код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів,  
просп. В. Чорновола, 4.

Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудо-
ви – орієнтовно 80-ті роки. Одноповерхова будівля складається з трьох приміщень, 
в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, 
дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Об’єкт розташо-
ваний на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного 
управління статистики у Львівській області.

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 680,00 грн.
початкова ціна продажу з урахуванням пдв – 124 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –  

12 408,00 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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26.12.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведе-

но на товарній біржі «українська міжрегіональна спеціалізована» 30 грудня 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00.

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

Заяви 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) оригінали заяв 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 № 400/2840 (зі змінами).

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, 

літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді, Львівської 

області.
Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., 

м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної час-

тини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня 
частина конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні 
заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, ка-
налізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком 
на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн, ПДВ – 335 260,00 грн.
початкова ціна об’єкта з пдв – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 201 156,00 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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26.12.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 30 грудня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

фонд  
державного
майна україни
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Засновник і видавець –  

фонд державного майна україни

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

Додаток виходить щопонеділка та щосереди
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не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту потенційних покупців.



2

7 грудня 2016 року № 98 (1014)

фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи Д

ЗапоріЗЬка областЬ
інформація 

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

1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий буди-
нок № 11.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 94. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1467 га, 
кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під будинком, підвал 
частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –  
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.

початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням пдв –  
32 216,40 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта, становить 3 221,64 грн.

2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий буди-
нок № 12.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 92. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці 
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано під-
вал під будинком.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –  
37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн.

початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням пдв –  
44 647,20 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта, становить 4 464,72 грн.

3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий буди-
нок № 13.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 90. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці площею 0,1450 
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –  
45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.

початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням пдв –  
54 303,60 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта, становить 5 430,36 грн.

4. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий буди-
нок № 14.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 88. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460 
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком 
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни, 
перекриття та підлога.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –  
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.

початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням пдв –  
79 516,80 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта, становить 7 951,68 грн.

5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – житловий буди-
нок № 15.

Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка, 
вул. Побєди, 86. Балансоутримувач: відсутній.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459 
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та 
перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані 
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –  
107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.

початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням пдв –  
129 414,00 грн.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями у розмірі 10 % початкової 
ціни об’єкта, становить 12 941,40 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в 

експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та по-
дальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити 
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-

свідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує 
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного 
законодавства; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження 
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених 
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, 
який здійснює контроль за їх виконанням.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними 

покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується 
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО 
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників 
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вно-
сяться на р/р № 37189005004385 в Головному управлінні Державної казначейської 
служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 
813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.12.2016 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 

біржею 30.12.2016, час початку внесення цінових пропозицій (початок аук-
ціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аук-
ціону) – 12.00. адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі 
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української уні-
версальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до-
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій облас-

ті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 
16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 
226-07-75, 226-07-76.

тернопілЬсЬка областЬ
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
незавершеного будівництва державної власності разом із 

земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий 

будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська об-

ласть, 48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської об-

ласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий 

п’ятиповерховий житловий будинок площею забудови 993 м2, загальною площею 
4 671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590 м3, група 
капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту в 
периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершенного бу-
дівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – більше 25 
років, припиненння будівництва – в 1997 році. Будівля розташована в периферійній 
частині міста на відстані 500 м з виїздом на трасу в напрямку обласного центру. Вхід 
до будівлі забезпечується з фронтального та дворового фасадів. Всього в будівлі 
наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано підвальні приміщення, входи до яких 
розташовані в торцях будинку. Будівля розбита на окремі дві секції. Наявні окремі 
входи, що забезпечує автономність секцій. Комунікації в будівлі відсутні. Готовність 
об’єкта становить до 38 %. Тому при добудові ОНБ можлива зміна параметрів вну-
трішніх приміщень. Коефіцієнт забудови земельної ділянки – 20 %.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий 
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської 
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 354 510,00 грн (три 

мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), у т. ч. вартість 
об’єкта незавершеного будівництва – 2 994 510,00 грн (два мільйони дев’ятсот 
дев’яносто чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), вартість земельної ділянки – 
360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.). ПДВ об’єкта незавершеного 
будівництва разом із земельною ділянкою – 670 902,00 грн (шістсот сімдесят тисяч 
дев’ятсот дві грн 00 коп.).

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пдв – 4 025 412,00 
грн (чотири мільйони двадцять п’ять тисяч чотириста дванадцять грн 
00 коп.), у т. ч. вартість об’єкта незавершеного будівництва – 3 593 412,00 грн (три 
мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі чотириста дванадцять грн 00 коп.), вартість 
земельної ділянки – 432 000,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі грн 00 коп.).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його 

в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-
ного цільового використання земельної ділянки протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва 
разом із земельною ділянкою.

2. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт при-
ватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта не-
завершеного будівництва згідно з чинним законодавством.

4. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта приватизації.

5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будів-
ництва разом із земельною ділянкою, на якій розташований цей об’єкт, можливе 
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівни-
цтва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту 
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта 
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати про-
давцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви-
конання умов договору та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням 
договору купівлі-продажу.

7. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірван-
ню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розі-
рвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність 
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані 
невиконанням умов договору.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 402 541,20 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187501900001, 
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 30 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 Порядку проведення в елек-
тронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом 
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (із змінами).

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, по-
даються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) ори-
гінали заяв 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 в електронній формі прово-
диться 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 (із внесеними змінами).

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 26 грудня 2016 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504 тел. (0352) 25-04-87.

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

Заяви 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 спе-
ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

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

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

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське 

приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код 

за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею  

1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки, 
перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві; 
інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє 
оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудо-
ви – 1985.

Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
початкова ціна продажу з урахуванням пдв – 341 439,60 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-

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

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

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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта в сумі 34 143,96 
грн 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 – 26 грудня 2016 року 
до 16.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «українська 
міжрегіональна спеціалізована» 30 грудня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви 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) оригінали заяв 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 № 400/2840 (зі змінами).

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

міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: (044) 

337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

сумсЬка областЬ
інформація 

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

Назва об’єкта: група 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) та замощення (І-ІІ асфальто-
бетон та бутовий камінь).

Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська область.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у 

Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік. Тех-

нічна характеристика об’єктів:
нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – залізобетонні бло-

ки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки; перекриття – залізобетонні 
плити; покрівля рулонна сумісна; підлога – бетонна основа, лінолеум, керамічна 
плитка; вікна двійні дерев’яні, двері металеві, дощаті; оздоблення – штукатурка, 
шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації – електропостачання, водогін, 
опалення демонтовано; цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та пере-
городки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога 
бетонна; ворота металеві; оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні ко-
мунікації – електропостачання, опалення демонтовано; металева огорожа: за-
лишки металевої решітки в металевих стовпчиках; замощення – асфальтобетонне 
покриття, бутовий камінь.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 932 232,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час екс-

плуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної без-
пеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у 
встановленому законодавством порядку; питання землекористування вирішується 
покупцем відповідно до вимог законодавства.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 30.12.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв 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 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв – 26 грудня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до-
відок (0542) 36-21-83.

ЧернівецЬка областЬ
інформація 

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

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

Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.

Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А, 
А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишньо-
го будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та 
складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та друго-
го поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.

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

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ –  
163 339,20 грн.

початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) 

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

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

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

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

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

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – 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 30.12.2016 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, 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 направити на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв 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: 26.12.2016 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 адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи 
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіо-
нального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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кіровоградсЬка областЬ
інформація 

рв фдму по кіровоградській області про повторне оголошення 
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки 

до продажу земельних ділянок державної власності, на яких 
розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеу-
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (вста-
новлення та погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами, 
проведення робіт з присвоєння кадастрового номера, погодження та затвердження 
документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незаверше-

ного будівництва – житловий будинок № 186, за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 11.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоград-

ській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та 
визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків 
№ 186 та № 193».

Об’єкт № 2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незаверше-
ного будівництва – житловий будинок № 193, за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Шкільна, 4.

житомирсЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: будівля «укрпошта» площею 205,8 м2 (літ. а). Міс-

цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Леніна, 3а. 
Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, 
вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 
30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт 
з оцінки – ФОП Бовсуновська І. Л.

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 40,9 м2 першого 
поверху будівлі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Наталії Оржевської, 8. Балансоутримувач: Держав-
на установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Павловська Т. Л.

� Об’єкт оцінки № 3: гідротехнічна споруда ставка площею 37,3575 га 
(шахтний водоскид з донним водовипуском, земляна гребля довжиною по 
гребеню 482,0 м). Місцезнаходження об’єкта оцінки: перебуває на р. Мостова 
(басейн р. Уж) за межами с. Купеч Коростенського району Житомирської області, 
землі Сингаївської та Ходаківської сільських рад. Балансоутримувач: Коростенське 
міжрайонне управління водного господарства (Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Маяковського, 109). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Дата оцінки: 30.11.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ФОП Пупков В. В.

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

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

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна 
послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання 
переможця при оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох об’єктів не-
рухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, 
технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних при-
строїв), становить 1 725,40 грн, окремо розташованої будівлі – 1 849,90 грн.

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

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

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

ЗакарпатсЬка областЬ
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 58) площею 

43,92 м2 на 2-му поверсі будинку літ. а. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, Православна набережна, 21. Найменування балансоутримувача: 
Ужгородське вище комерційне училище Київського національного торговельно-
економічного університету (тел. (099) 626-33-41). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкур-
су (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Савчин Л. Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 112,62 грн/м2 станом на 20.03.2007. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовна).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 40) 
площею 2,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку літ. а. Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Армійська, 2. Найменування балансо-
утримувача: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні 
(користуванні) Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного 
управління ДФС у Закарпатській області (тел. (0134) 3-27-42). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кіровоград-

ській області від 08.12.2006 № 453 «Про прийняття рішення про приватизацію та 
визначення дати оцінки об’єктів незавершеного будівництва – житлових будинків 
№ 186 та № 193».

Об’єкт № 3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавер-
шеного будівництва – підземний туалет школи на 1 648 учнів, за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 97.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,024 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Кірово-

градській області від 06.06.2007 № 156 «Про прийняття рішення про приватизацію 
об’єкта незавершеного будівництва – підземного туалету школи на 1 648 учнів».

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

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до до-
датка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Правовий 
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки: 74,68 грн/м2 станом на 02.02.2015. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовна).

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 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».

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.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа 
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки, що 
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена за 
результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2). 
Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки мають відповідати 
критеріям, визначеним листом ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закар-
патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер 
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).

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

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

ЗапоріЗЬка областЬ
інформація 

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

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

47,93 м2 будівлі диспетчерського пункту системи посадки, а саме: нежитло-
ве приміщення № 22 на другому поверсі будівлі площею 31,2 м2; частина нежит-
лового приміщення № 21 площею 8,1 м2; частина нежитлового приміщення № 29 
на третьому поверсі будівлі площею 8,63 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський 
регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України. Платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Запо-
різький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні телефони: відділ оренди 
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Елек-
тронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в одноповерхову будівлю статистики 
(літ. а-1, реєстровий номер 02360576.31.ааадее941) нежитлове приміщен-
ня № 18 та частина коридору № 17 спільного користування площею 4,2 м2, 
загальною площею 22,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 70000, Запорізька 
обл., м. Вільнянськ, пров. Торговий, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою про-
довження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління 
статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП Брацило Мирослава 
Йосипівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 15 та час-
тини приміщень № 1, № 3, № 4, № 5 спільного користування площею 7,36 м2 
підвального поверху будівлі гуртожитку (літ. а-9) загальною площею 26,56 м2. 

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 документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, вста-
новленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; пись-
мова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект 
завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид доку-
ментації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних 
даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть 
представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних 
даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців 
робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1 420 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календар-
них днях.

Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської ро-
боти, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по 
Кіровоградській області до 11 січня 2017 року включно.

конкурс вiдбудеться у рв фдму по кiровоградськiй областi 19 січня 2017 
року о 10.00 за адресою: 25009, м. кiровоград, вул. глинки, 2, кiмн. 706.

Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дні-
прорудне, просп. Ентузіастів, буд. 25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження 
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад 
«Дніпрорудненський професійний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Лисенко Віталій 
Вікторович. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 4. Назва об’єкта оцінки: будівля контори промдільниці, інв. № 5944 (літ. 
а-1) загальною площею 489,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 125. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ВП «Запорізька атомна 
електростанція» ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 
Платник робіт з оцінки: ТОВ «П’ята Стража Київ». Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні телефони: відділ оренди державного 
майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса 
РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: 
РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 127, 129, 131, 133 
третього поверху будівлі (літ. а’-3) загальною площею 45,3 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: 
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту». Платник робіт з оцінки: 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у складі 
приміщень № 1, 3) першого поверху одноповерхової будівлі (літ. д-1) загаль-
ною площею 42,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелі-
тополь, вул. О. Невського, 83. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 11,95 га. 
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83. 
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування будівель училища. 
Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 21 148 063,20 грн. Наявність об’єктів, що 
містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольський про-
фесійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Квашневська Ірина Володи-
мирівна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

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

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

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

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

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

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою



ЧернівецЬка областЬ
інформація 

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

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

лом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу – 
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення 
першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, вико-
ристовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщен-
ня другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях 
другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі 
задовільний. Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в 
серединній зоні міста, в промисловій зоні.

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

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

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

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

грн (триста дев’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 40 коп.).
початкова ціна об’єкта з урахуванням пдв – 1 856 966,40 грн (один 

мільйон вісімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 
40 копійок).

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

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

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

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

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

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

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

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

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 30.12.2016 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяв, 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 направити на адресу Української Уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв 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 – 26.12.2016 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. Час 
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

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

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

проДаж об’єктів групи ж

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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фдму – 25 років

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

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

документального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті (каб. № 10) до 15.00 16.12.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 22.12.2016 о 
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 50, у каб. № 35.

лЬвівсЬка областЬ
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина радіовежі площею 20,0 м2 та технічна 

площадка площею 5,0 м2, загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 41. Балансоутримувач: Старосамбірський районний відділ ГУМВС 
України у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного 
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної 
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з ураху-
ванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земель-
ної ділянки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Лева 
Галицького, 41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «лайфселл».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 2-1, 2-2 загальною 
площею 61,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі цеху радіомов-
лення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н, смт Крас-
не, вул. Попова, 7. Балансоутримувач: Львівська філія Концерну радіомовлення, 
радіозв’язку та телебачення. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державно-
го майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір зе-
мельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ФОП Талько Ірина Василівна.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 43 площею 16,1 м2 
на першому поверсі триповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 4а. Балансоутримувач: 
ВП 2 Червоноградське управління виробничо-технічного зв’язку ДП «Львіввугілля». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Святого Володимира, 4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Кварц».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина коридору площею 9,52 м2 на другому 
поверсі навчального корпусу юридичного факультету. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Балансоутримувач: Львівський 
національний університет імені Івана Франка. Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник 
робіт з оцінки – ТзОВ «Видавничий Дім «ІнЮре».

� 5. Назва об’єкта оцінки: окремо стояча одноповерхова будівля їдальні 
літ. «е-1» загальною площею 84,9 м2, нежитлові приміщення № 1, № 3 загаль-
ною площею 251,7 м2 в одноповерховій будівлі гаража літ. «л-1», нежитлове 
приміщення № 3 загальною площею 125,5 м2 в одноповерховій будівлі га-
ража літ. «п-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 186а. 
Балансоутримувач: 1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
кової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 
186а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ФОП Яричевський Андрій Ігорович.

� 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 
площею 15,7 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3. Балансоутримувач: Головне 
управління статистики у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди дер-
жавного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Землебудпроект».

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом 
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпе-
чення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

рівненсЬка областЬ
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення пло-

щею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
Державної казначейської служби України в Рівненській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних ін-
вестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо 
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно-
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове при-
значення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділян-
ки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового адміністративного при-
міщення площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ре-
гіональний сервісний центр МВС в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а. Мета проведення оцінки: визначення рин-
кової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 

оцінки: ФОП Наумчук О. С. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового адміністративного при-
міщення площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління національної поліції в Рівненській області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пушкіна, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електро-
нна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Наумчук О. С. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цеху нестандартного об-
ладнання загальною площею 269,0 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал-Еко». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рів-
не, вул. Київська, 106. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного 
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Дробот 
В. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення навчального корпусу № 3 площею 
1 070,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний уні-
верситет «Острозька академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., м. Острог, просп. Незалежності, 56. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ 
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: 
Комунальний заклад «Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначен-
ня земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016.

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, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки.

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

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки.

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 29 грудня 2016 року о 9.00 у рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються до 23.12.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

херсонсЬка областЬ,  
арк та м. севастополЬ

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

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

� 1. Об’єкт: вбудоване приміщення загальною площею 14,7 м2 у не-
житловій будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 29, 
що перебуває на балансі Виконавчого комітету Олешківської міської ради. Замов-
ник: Виконавчий комітет Олешківської міської ради. Платник: Виконавчий комітет 
Олешківської міської ради. Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

� 2. Об’єкт: частина вбудованих нежитлових приміщень площею 3,0 м2 
на першому поверсі центральної прохідної № 1 за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 4, що перебуває на балансі Херсонської філії державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській об-
ласті, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Марфін банк». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

� 3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 7,3 м2 на пер-
шому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., смт Гола 
Пристань, вул. Берегова, 74, що перебуває на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Полтава-банк». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

� 4. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на першо-
му поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., смт Велика 
Олександрівка, вул. Братська, 14, що перебуває на балансі Регіонального сервіс-
ного центру МВС в Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Полтава-банк». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

� 5. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на першо-
му поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ, 
вул. Петровського, 170, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру 
МВС в Херсонській області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: ПАТ «Полтава-банк». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2016.

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

З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, 
максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна (вбудованих 
приміщень), яку може бути запропоновано учасником конкурсу у конкурсній про-
позиції, становить не більше ніж 1 725,40 грн.

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

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

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

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

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

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

ЧернівецЬка областЬ
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про об’єкти оцінки
� Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура (ііі) площею 2,0 м2 

першого поверху адміністративної будівлі (літ. а). Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Головне управління Державної казначейської служби України 
у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. В. Ак-
сенина, 2е. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника кон-
курсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна 
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий 
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. 
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій (зазначається окремо за групами): 1 180,98 станом на 31.10.2016. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. 
Розмір земельної ділянки, усього: 0,3986 га. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Чернівці, вул. В. Аксенина, 2е. Цільове призначення земельної ділянки: для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого са-
моврядування. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користуван-
ня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2016.

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

Замовником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта виступатиме РВ ФДМУ 
по Чернівецькій області.

Платником робіт для надання послуг з оцінки об’єкта виступатиме юридична 
особа – ПАТ «Укрсиббанк» (АТ «Укрсиббанк»).

Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може 
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання тристороннього договору 
про надання послуг з оцінки майна.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 грн.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, 
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передба-
чено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцін-
ка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (не-
рухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної квалі-
фікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними 
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Дер-
жавному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Держав-
ного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013 за № 637/23469.

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є – приміщення, частини будівель, 
зокрема офісні, торговельно-офісні, торговельна нерухомість та нерухомість під 
заклади громадського харчування.

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

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

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: нежитлове приміщення площею 28,14 м2 адмі-

ністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна 
фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) 
Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Чер-
нігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Корюківка, 
вул. Передзаводська, 2. Платник робіт з оцінки – ДП «Чернігівський науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 29,54 м2 будів-
лі майстерні (д-1). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія 
Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, 
вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ПП «ВКФ «АЛВИ-МЕТАЛЛ». Макси-
мальна вартість послуг – 1 725,00 грн.

�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
29,1 м2 адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігів-
ський національний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Чернігів, вул. Євгена Юнацького (колишня 2-й провулок Пархоменко), 4а. Платник 
робіт з оцінки – ПП «Пожремсервіс». Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,5 м2 будів-
лі спального корпусу (а-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Академія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ФОП Мілюкова А. В. Мак-
симальна вартість послуг – 1 725,00 грн.

� 5. Назва об’єкта оцінки: металевий вагончик площею 14,7 м2. Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенціарної служ-
би. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Безручко М. В. Максимальна вартість послуг – 1 849,00 грн.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, 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 проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2016. 
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, затвердженого 
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 че-
рез 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 
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Продовження таблиці(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до-
відок (0462) 67-28-18.

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 34,0 м2 од-

ноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4. Платник робіт з оцінки – 
ФОП Письменна О. Г.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 16,09 м2 будівлі 
спального корпусу (а-5). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ака-
демія Державної пенітенціарної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чер-
нігів, вул. Шевченка, 103. Платник робіт з оцінки – ФОП Лелюх О. Г.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
327,07 м2 третього поверху чотириповерхової будівлі навчального корпусу. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Ніжинський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської області». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігів-
ська обл., м. Ніжин, вул. Незалежності, 42. Платник робіт з оцінки – Приватний ви-
щий навчальний заклад «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі дво-
поверхової адмінбудівлі площею 57,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 
6. Платник робіт з оцінки – ФОП Ляшенко В. О.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
3,0 м2 першого поверху приміщення ресторану та адмінприміщення (а1-2). 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Академія Державної пенітенці-
арної служби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 103. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Ладонько П. І.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
20,52 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Денисенко М. В.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чер-
нігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 6-28-18. Телефакс 
замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості 
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2016. 
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, затвердженого 
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі 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 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.

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 че-
рез 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.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про скасування результатів  
конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності

РВ ФДМУ по м. Києву скасовує результати конкурсу від 29.08.2016 з відбо-
ру суб’єкта оціночної діяльності по об’єкту оренди – нерухомому майну площею  
3 605,7 м2 за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 150 у зв’язку з надходженням 
листа від переможця конкурсу про неможливість виконання звіту з незалежної 
оцінки майна.

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

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

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

№  
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлові при-
міщення

178,0 м. Київ, вул. І. Федо-
рова, 4

ДП «НДІ 
«Квант»

ФОП Орленко Г. О. 30.11.16

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

№  
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення – частина 
пам’ятки архітектури

22,25 м. Київ, вул. 
Лаврська, 9

Національний Києво-
Печерський історико-
культурний заповідник

ФОП Махму-
дова І. І.

30.11.16

2 Частина нежитлово-
го приміщення

64,66 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «Справед-
ливі справи»

30.11.16

3 Частина нежитлово-
го приміщення

29,0 м. Київ, вул. 
Політехнічна, 
14б

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «Рассел 
груп»

30.11.16

4 Нежитлове при-
міщення

28,8 м. Київ, вул. 
Симиренка, 1

Національний авіацій-
ний університет

ТОВ «Солар 
Україна»

30.11.16

5 Нежитлове при-
міщення

54,0 м. Київ, вул. 
Борщагівська, 
193

Національний авіацій-
ний університет

ФОП Бардієр 
С. А.

30.11.16

6 Асфальтований 
майданчик

704,0  м. Київ, с. 
Пирогів 

Національний музей 
народної архітектури та 
побуту України

ФОП Костюк 
А. Д.

30.11.16

7 Нежитлове при-
міщення

51,2 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 6

Київський національ-
ний університет ім. Т. 
Шевченка

ТОВ «РОБО-
УА»

30.11.16

8 Нежитлове при-
міщення – частина 
пам’ятки архі-
тектури

10,0 м. Київ, Пар-
кова дорога, 
3-5-7

Управління адміністра-
тивними будинками 
Державного управління 
справіми 

ПрАТ «МТС 
Україна»

30.11.16

9 Нежитлове при-
міщення

3 007,9 м. Київ, вул. 
Полярна, 12

Управління державної 
охорони України

ТОВ «Компанія 
«Керамхолл»

30.11.16

10 Нежитлове при-
міщення

374,0 м. Київ, просп. 
Повітрофлот-
ський, 39/1

ДП – Український 
державний інститут з 
проектування об’єктів 
дорожнього господар-
ства «Укрдіпродор»

ТОВ «СВАРГА-
ЛОКА»

30.11.16

11 Нежитлове при-
міщення

89,0 м. Київ, вул. 
Симиренка, 1

Національний авіацій-
ний університет

ТОВ «Іннова-
ційні технології 
монтажу»

30.11.16

12 Частина нежитлово-
го приміщення

33,6 м. Київ, вул. Є. 
Харченка, 4

Бортницьке міжрайонне 
управління водного 
господарства ім. Гарку-
ші М. А.

ФОП Дьоміна 
І. В.

30.11.16

13 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. 
Мельникова, 
36/1

Київський національ-
ний університет ім. Т. 
Шевченка

ПАТ «Держав-
ний ощадний 
банк України»

30.11.16

14 Частина фасадів 
загальною площею 
(у т. ч.); 
залізобетонні фун-
даменти загальною 
площею

2,7 (у 
т. ч. 
1,62, 
0,71, 
0,37);

 
31,12 

 м. Київ: просп. 
Повітрофлот-
ський, 31;  
вул. Преоб-
раженська (І. 
Клименка), 2; 
вул. Освіти, 
3; просп. 
Повітрофлот-
ський, 31

Київський національний 
університет будівництва 
і архітектури

ТОВ «СОЛІД 
ТЕПЛОІНВЕСТ»

30.11.16

15 Нежитлове при-
міщення

34,4 м. Київ, вул. 
Костянтинів-
ська, 68

ДП «УНД і ПК інститут 
будівельних матеріалів 
та виробів «НДІБМВ»

ТОВ «ДІА-
ЛАЙН»

30.11.16

16 Частина даху 54,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37к

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ТОВ «лайф-
селл»

31.12.16

17 Нежитлове при-
міщення

27,3 м. Київ, вул. 
Костянтинів-
ська, 68

ДП «УНД і ПК інститут 
будівельних матеріалів 
та виробів «НДІБМВ»

ТОВ «ДІА-
ЛАЙН»

30.11.16

18 Нежитлове при-
міщення

64,1 м. Київ, вул. А. 
Туполєва, 19, 
літ. Щ

Регіональний сервісний 
центр МВС України в 
м. Києві

ТОВ «Автомо-
тознак»

31.12.16

19 Частина нежитлово-
го приміщення

4,0 м. Київ, вул. 
Мельникова, 
36/1

Національна академія 
державного управління 
при Президентові 
України

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!» 

31.12.16

20 Частина нежитлово-
го приміщення

6,0 м. Київ, вул. 
Ломоносо-
ва, 51

Київський національ-
ний університет ім. Т. 
Шевченка

ТОВ «МПС 
«Постірай-
Ка!» 

31.12.16

21 Нежитлові при-
міщення

1 609,9 м. Київ, бульв. 
Л. Українки, 26

ДП УДНДІ проектування 
міст «ДІПРОМІСТО»

ТОВ «Лаян Ві-
ннер» 

31.12.16

22 Нерухоме майно 3 605,7 м. Київ, вул. 
Вишгородська, 
150

Комплекс відпочинку 
«Пуща-Водиця»

ТОВ «Гарант 
Престиж»

30.11.16

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

№  
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

26,3 м. Київ, вул. 
Освіти, 4

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури

ТОВ «Корнер-
ЛТД»

31.12.16

2 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. Г. 
Родимцева, 7

Національний універси-
тет біоресурсів і приро-
докористування України

ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК»

31.10.16

3 Частина не-
житлового при-
міщення

2,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 14

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК»

31.10.16

№  
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

4 Нежитлове при-
міщення

20,3 м. Київ, просп. 
Комарова, 1, 
корпус № 1

Національний авіаційний 
університет

ПП «Прінтек 
НПФ»

31.01.17

5 Частина даху 
та технічного 
поверху

8,0 (у т. 
ч. 3,0 та 

5,0)

м. Київ, просп. 
Науки, 26

Національний універси-
тет харчових технологій

ПрАТ «Київстар» 31.12.16

6 Нежитлові при-
міщення

168,4 м. Київ, вул. 
Предславин-
ська, 6

Київський національний 
лінгвістичний університет

ТОВ «ВА.СА.БІ.» 31.12.16

7 Частина не-
житлового при-
міщення

5,0 м. Київ, вул. 
Велика Василь-
ківська, 73

Київський національний 
лінгвістичний університет

ФОП Бабій А. Б. 30.11.16

8 Нежитлове при-
міщення

182,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 7/7

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

 УДППЗ «Укрпо-
шта»

31.12.16

9 Нежитлове при-
міщення

106,7 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 16

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут»

ТОВ «НВП 
«Плазмотехніка»

31.12.16

10 Нежитлове при-
міщення

60,0 м. Київ, просп. 
А. Глушкова, 2

Київський національ-
ний університет ім. Т. 
Шевченка

АТЗТ «Дунай» 30.11.16

11 Нежитлові при-
міщення

11,52 м. Київ, вул. 
Кіото, 27

ДП «Національна кінема-
тека України»

ПП «Кіносервіс 
«Карточчі-
Україна»

31.12.16

12 Частина не-
житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. 
Полкова, 72

ДП «Науково-дослідний, 
виробничий агрокомбі-
нат «Пуща-Водиця»

ФОП Череда 
Г. В.

30.11.16

13 Частина даху 3,0 м. Київ, вул. А. 
Бубнова, 4

ДНЗ «Київське регіональ-
не вище професійне учи-
лище будівництва»

ТОВ «лайф-
селл»

30.11.16

14 Частина не-
житлового при-
міщення

13,0 м. Київ, вул. А. 
Бубнова, 4

ДНЗ «Київське регіональ-
не вище професійне учи-
лище будівництва»

ПрАТ «Київстар» 31.12.16

конкурси відбудуться 23 грудня 2016 року об 11.00 в рв фдму по м. киє-
ву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.30 19 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцін-
ки окремо. Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі 
об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 23 грудня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися 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 конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина не-
житлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху (частина даху та техніч-
ного поверху) є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв 
мобільних операторів та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – асфальтований майданчик є: май-
данчик.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – частина 
пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які станов-
лять культурну цінність.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина фасадів та залізобетонні фун-
даменти є: зовнішні рекламні носії та нерухоме майно.

підСуМки
За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

проведених 30.11.2016, переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу та 

оцінки» щодо визначення вартості об’єкта незавершеного будівництва – 72-
квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 1 загальною площею 
4 434,17 м2 (зокрема, житловою площею 2 735,75 м2) за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а, що об-
ліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», з метою його повернення 
у державну власність. Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 22 500,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія – 
Оцінка» щодо визначення вартості об’єкта незавершеного будівництва – 171-
квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку № 2 загальною площею 
13 231,48 м2 (зокрема, житловою площею 9 084,44 м) за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала Головка, мікрорайон 12а, що об-
ліковується на балансі ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», з метою його повернення 
у державну власність. Строк надання послуг з оцінки – 21 календарний день. 
Вартість надання послуг з оцінки –28 000, 00 грн.

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 управ-
ління 

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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

01033728, Вінницьке міжрайонне управління водного господарства, 21100, 
м. Вінниця, вул. Карбишева, 51, тел. (0432) 68-06-52

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення 
на 1-му поверсі 2-поверхової адмінбудівлі (літ. А)

01033728.3.АААБАЖ833 21100, м. Вінниця, вул. Кар-
бишева, 51

20,5 97 293,00 5 років Здійснення торгівлі продовольчими това-
рами, у т. ч. товарами підакцизної групи

2 Державна фіскальна 
служба України

39510664, Державна фіскальна служба України, Вінницька митниця ДФС, 21034, 
м. Вінниця, вул. Лебединського, 7, тел. (0432) 61-69-02

Нерухоме майно –нежитлове вбудоване приміщення 
будівлі виробничо-господарського призначення, за-
йнятого органами управління (літ. Д)

– Вінницька обл., Могилів-
Подільський р-н, м. Могилів-
Подільський, пл. Соборна, 7

16,8 93 702,00 2 роки 364 дні Надання послуг митного брокера

3 Міністерство інфра-
структурии України

22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського державного під-
приємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засо-
бів «Укрінтеравтосервіс», 88001, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі 
Лази, вул. Східна, 3, тел. (0312) 66-03-45

Нерухоме майно –нежитлові вбудовані приміщення 
нежитлової будівлі (літ. А)

21536845.6.ЮКДПНК069 24000, Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, пло-
ща Соборна, 7б 

8,5 57 511,00 2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

дніпропетровсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне космічне 
агентство України

14313369, ДП «Дніпровський проектний інститут», м. Дніпро, вул. Теа-
тральна, 6, тел. (056) 371-43-59

Частина даху ИМЕГРП035 м. Дніпро, вул. Театраль-
на, 6

25,42 413 301,00 2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого зв’язку, опера-
тора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до мережі Інтернет

2 Міністерство освіти 
і науки України 

14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання», 
м. Київ, просп. Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Нікополь, просп. Труб-
ників, 16

10,68 46 191,00 2 роки 11 місяців Розміщення виробників реклами 

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

київсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, без 
урахування ПДВ (грн)

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій

38435000, 3-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління 
ДСНС України у Київській області 

Бетонний майданчик 38435000.1.ХФАХСК032 Київська обл., м. Богуслав, 
вул. Шевченка, 47

 17,5 318 800,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення оператора телекомунікацій, який 
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

2 Державне агентство лісових ресур-
сів України

00992119, ДП «Білоцерківське лісове господарство» Частина нежитлового приміщення 
магазину – їдальні

– Київська обл., м. Біла Церква, 
вул. Січневого прориву, 63

84,81 665 200,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

3 Державна служба статистики 
України

02360731, Головне управління статистики у Київській області  Частина нежитлового приміщення – Київська обл., м. Миронівка, 
вул. Соборності, 58

66,0 386 970,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення офісних приміщень 

4 Державне агентство України з 
управління зоною відчуження

37197165, ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» Нежитлові приміщення їдальні 
«Прип’ять» (інв. № 103040004)

– Київська обл., м. Чорнобиль, 
вул. Радянська, 45

113,5 166 738,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення кафе, що здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри, 15. 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».

Продовження рубрики на стор. 8

огоЛоШЕННЯ про НаМір пЕрЕдати дЕржавНЕ МаЙНо в орЕНду

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а
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фдму – 25 років

лЬвівсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство 
інфраструктури України

2233676, ЛД УДП ПЗ «Укрпошта», 79000, м. Львів, вул. Словацького,1, 
тел. (032) 276-48-25 

Нежитлові вбудовані приміщення, розміщені 
на першому поверсі будівлі 

21560045.1400.ААА-
ЖЕЕ472

Львівська обл., м. Сокаль, 
вул. Шептицького,105

25,1  138 893,36  
станом на 30.09.2016

1 рік Інше використання майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській області. Заяви подаються в окремому 
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

одесЬка областЬ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по одеській 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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

01127777, Одеський національний морський університет, 
65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34

Нежитлове приміщення вбудованої частини холу пер-
шого поверху адміністративно-аудиторного корпусу 

01127777.1.ЖЕИКЦФ005 м. Одеса, вул. Мечникова, 34 2,0 53 167,00 2 роки 11 місяців Розміщення термінала обслуговування

2 Міністерство інфра-
структури України

38727770, ДП «Адміністрація морських портів України», 01135, 
м. Київ, просп. Перемоги, 14

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі управ-
ління порту

38727770.10.АААИГА208 м. Одеса, Митна площа, 1 38,8 650 750,00 1 рік Розміщення телекомунікаційного обладнання

3 Міністерство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» кон-
церну «Військторгсервіс», м. Одеса, вул. Армійська, 10а

Приміщення № 58 з вбудованими шафами № 56, 
57, 59, 60 

33689922.32ААААЕЕ569 Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Енгельса, 16а

21,7 99 675,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що 
діють на основі приваної власності і провадять 
господарську діяльність з медичної практики 

4 Міністерство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» кон-
церну «Військторгсервіс», м. Одеса, вул. Армійська, 10а

Нежитлові приміщення № 3-17 в одноповерховій будів-
лі магазину «Промтоварний»

33689922.32АААЖЛБ522 Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чорно-
морське, вул. Гвардійська, 36/50

174,2 1 004 028,00 2 роки 11 місяців Розміщення житлово-комунального господар-
ства Чорноморської селищної ради

5 Міністерство оборони 
України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» кон-
церну «Військторгсервіс», м. Одеса, вул. Армійська, 10а

Нежитлові приміщення № 12-20, 22, 24-25 в однопо-
верховій будівлі магазину «Продтовари»

33689922.32АААЖЛБ520 Одеська обл., Лиманський р-н, смт Чорно-
морське, вул. Гвардійська, 36/49

165,1 951 579,00 2 роки 11 місяців Розміщення Чорноморської селищної ради

6 Міністерство інфра-
структури України

04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», Одеська 
обл., м. Южне, вул. Берегова, 13

Облаштований майданчик ВРР-2 на території внутріш-
ніх об’єктних шляхів та майданчиків південної сторони

04704790.1.АААИБЕ376 Одеська обл., м. Южне, вул. Берегов, 13 58,0 88 364,00 1 рік Розміщення 20-футових контейнерів для 
підготовки в них мінеральних проб (інше ви-
користання нерухомого майна)

7 Державна казначей-
ська служба України

37977316, Управління державної казначейської служби України 
в Ізмаїльському районі, 68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. 
Суворова, 28

Нежитлові приміщення адмінбудівлі та приміщення 
будівлі гаража

37977316.1.АААГБ881; 
37977316.1.АААГБ883

Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Суво-
рова, 28

142,3 539 377,00 2 роки 11 місяців Розміщення структурних підрозділів Ізмаїль-
ської районної ради

8 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, 
м. Одеса, Митна площа, 1, тел. 729-35-22

Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі 
адміністративно-побутового комплексу

01125666.1.ЦИХГЖ281 м. Одеса, вул. Гефта, 3 83,5 745 400,00 1 рік Розміщення підстанції екстреної медичної до-
помоги та здійснення медичної практики

9 Міністерство охорони 
здоров’я України

01982005, Державний заклад «Спеціалізований (спеціаль-
ний) санаторій «Приморський», Одеська обл., Білгород-
Дністровський р-н, с. Курортне

Частина приміщення корпусу їдальні (літ. «Д») 01982005.1.ААААКК976 Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, 
с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а

182,2 176 226,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 

10 Міністерство освіти і 
науки України

02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечніко-
ва, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, тел. (048) 723-35-15

Частина приміщення вестибуля другого поверху в 
5-поверховому учбово-навоаудиторному корпусі

02071091.1.ЦЖХЛПП329 м. Одеса, Французький бульвар, 24/26 5,0 65 850,00 2 роки 11 місяців Продаж готової харчової продукції та кавових 
напоїв

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, рв фдму по одеській області. Заяви пода-
ються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

полтавсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Полтавська обласна 
державна адміністрація

00732708, Відділ агропромислового розвитку Кобеляцької районної державної адмі-
ністрації, вул. Юр’ївська, 1а, м. Кобеляки, Полтавська обл., тел. (05343) 3-10-06

Нежитлове приміщення № 30 00732708.1.АААДИА182 вул. Юр’ївська, 1а, м. Кобе-
ляки, Полтавська обл.

18,4 63 376,00 2 роки 11 місяців Розміщення реєстраційного відділу

2 Міністерство охорони 
здоров’я України

02010824, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична сто-
матологічна академія», вул. Шевченка, 23, м. Полтава, тел. (0532) 60-20-51

Частина нежитлового приміщення 
на другому поверсі морфологічно-
го корпусу

02010824.1.НЧИЮЦЛ4114 вул. Шевченка, 23, 
м. Полтава

13,5 148 800,00 2 роки 11 місяців Офіс

3 Фонд державного май-
на України

01274136, ТОВ «Кременчук Житлобуд», 36014, м. Полтава, пров. Спортивний, 4 Вбудовані нежитлові приміщення 
першого поверху

1274136.1.ААББАГ130 вул. Горького, 14, м. Кре-
менчук, Полтавська обл.

307,1 1 749 400,00 2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання 
населенню послуг із ксерокопіювання документів

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

сумсЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п 

Назва органу  
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02125527, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 
41612, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, тел. (05444) 2-29-06

Нежитлові приміщення 02125527.1.УРЮДПС059 Сумська обл., м. Глухів, 
вул. Терещенкіів, 47

228,8 415 360,00 
станом на 31.07.2016

1 рік Проведення роботи по спортивно-
патріотичному вихованню дітей та молоді

2 Міністерство соці-
альної політики

03187737, Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, 
36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 10, тел.: (0532) 56-22-08, факс 56-22-67

Нежитлове приміщення – м. Суми, вул. Білопіль-
ський шлях, 20

50,1 119 300,00 
станом на 30.06.2016

2 роки 364 дні Розміщення фінансової установи

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

хмелЬницЬка областЬ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по хмельницькій області про намір передати в оренду об’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 можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України 

02548498, Старокостянтинівський професійний ліцей, Хмельницька обл., м. Старо-
костянтинів, вул. Івана Франка, 35, тел. (03854) 4-10-42

Приміщення на першому по-
версі гуртожитку

02548498.10.ОШФФЖХ010 Хмельницька обл., м. Старокостянти-
нів, вул. Івана Франка, 35

11,1 31 322,00 2 роки 11 місяців Розміщення стоматкабінету

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

ЧеркасЬка областЬ
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України 

02125622, Черкаський національний університет ім. 
Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, 
тел. (0472) 35-44-63

Частина підсобного приміщення на 4-му поверсі у правому крилі, частина підсобного приміщен-
ня на 4-му поверсі у лівому крилі, частина підсобного приміщення на 8-му поверсі у правому 
крилі, частина підсобного приміщення на 8-му поверсі у лівому крилі будівлі гуртожитку № 1

02125622.76. КШСССЛ005 вул. Крилова, 51, м. Чер-
каси 

4,0 15 080,00 2 роки 11 місяців Розміщення об’єктів 
телекомунікацій

2 Міністерство осві-
ти і науки України 

05537851, Державний навчальний заклад «Смілянський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», вул. Мазура, 
26, м. Сміла, Черкаська обл., тел. (04733) 4-31-08

Приміщення майстерні – вул. В. Стуса, 37, м. Сміла, 
Черкаська обл. 

371,45 271 517,05 2 роки 364 дні Приміщення для вироб-
ничих потреб 

3 Міністерство обо-
рони України

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

Частина нежитлового приміщення будівлі гаража літ.З-1 33689922.6.ААААЕЖ206 вул. Шевченка, 137, м. Зо-
лотоноша, Черкаська обл.

28,5 16 400,00 2 роки 364 дні Види діяльності, що мо-
жуть проводитись в при-
міщенні будівлі гаража

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській області. У разі над-
ходження 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».

ЧернівецЬка областЬ

відповідно до звернення рв фдму по Чернівецькій області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 96 (1012) від 30.11.2016 
на стор. 6, максимально можливий строк оренди об’єкта поз. № 2 – будівлі мийки для автомобілів (літ. Г) загальною площею 162,1 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Авангардна, 7а, слід читати: «5 років».

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 освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 2

– м. Київ, вул. Літ-
ня, 25

3,0 42 740,00 
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.)

2 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 14

– м. Київ, вул. В. Ло-
бановського, 3

3,0 45 600,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.)

3 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 21

– м. Київ, вул. Василь-
ківська, 36

3,0 41 900,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.)

4 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 16

– м. Київ, вул. Сєче-
нова, 6 

6,0 69 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2; торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.)

5 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 17

– м. Київ, вул. Сєче-
нова, 6

6,0 69 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2; торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.)

6 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 6

– м. Київ, вул. Ломо-
носова, 59 

3,0 34 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2

7 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 4

– м. Київ, вул. Ломо-
носова, 47 

3,0 34 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2

8 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 2

– м. Київ, вул. Ломо-
носова, 37 

3,0 34 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2

9 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 1

– м. Київ, вул. Ломо-
носова, 35

3,0 34 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2

10 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 18

– м. Київ, вул. Єреван-
ська, 14д 

6,0 61 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала на площі 1,0 м2; торгового апарата для фільтрації та продажу 
питної води на площі 2,0 м2; торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (2 шт.) 
на площі 3,0 м2

11 Міністерство освіти і 
науки України

02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно на 1-му 
поверсі гуртожитку № 15

– м. Київ, вул. Ломо-
носова, 81 

4,0 46 000,00  
станом на 31.08.2016

2 роки 11 місяців Розміщення: платіжного термінала на площі 1,0 м2; торговельних автоматів, що відпускають продо-
вольчі товари (2 шт.) на площі 3,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конвер-
ті 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».
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фдму – 25 років

інформаційне повідомлення
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

публіЧне акціонерне товариство «луценко»,  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 00412292
2 Найменування товариства ПАТ «ЛУЦЕНКО»
3 Місцезнаходження товариства 39211,  ПОЛТАВСьКА ОБЛ., КОБЕЛяЦьКИЙ Р-Н,  

С. СВІЧКАРЕВЕ
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 1 726 893,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 726 848
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 24,999
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 16600,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб  0
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 1 981 

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. 37 0 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 18 0 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 205,6 0 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -38 -22 0

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн. 1963 1963 1963
6 Оборотні активи, тис. грн. 63 18 18
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн. 2026 1981 1981

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 1583 1556 1556

1 2 3 4 5
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. 443 425 425
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 2026 1981 1981

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Справа про банкрутство товариства не проваджується

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа «ІННЕКС»
2 Місцезнаходження фондової біржі  03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя 

Жовтня), 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок  221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 28.12.2016 
5 Час початку торговельної сесії  10.00
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 – 2017 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 фон-
дового 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Анти-
монопольного 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 за-

сновників, 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 до-

ходи (податкову декларацію); 
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

іНФорМаЦіЯ рЕгіоНаЛьНиХ віддіЛЕНь ФдМу

київсЬка областЬ
інформація 

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

� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: замощений май-
данчик (інв. № 10310025) площею 45,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.

Балансоутримувач: Головне управління ДСНС України у Київській області.
Орган управління: Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.07.2016 ста-

новить 88 073,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення оператора телекомунікацій, 

який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 40 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – липень  
2016 року становить 2 935,77 грн без урахування пдв.

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 28.12.2016 о 14.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників розпочнеться о 13.00 в кімн. 614.

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

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

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

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

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

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення 
площею 22,0 м2 за адресою: Київська обл, м. Ірпінь, вул. Пушкінська, 31.

Балансоутримувач: Державний заклад «Всеукраїнський клінічний медико-
реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.08.2016 ста-

новить 199 700,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення аптеки, що реалізує го-

тові ліки.
Орендна ставка: згідно з пунктом 17 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 8 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень  
2016 року становить 1 331,33 грн без урахування пдв.

Строк оренди: 1 рік.
конкурс буде проведено 28.12.2016 о 16.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників розпочнеться о 15.00 в кімн. 614.

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

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

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

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

� 3. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: гідротехнічні споруди: 
ставу літній «Маточний» (інв. № 228), ставу нагульний № 1 (інв. № 224), ставу нагуль-
ний № 1-а (інв. № 225), ставу нагульний № 1-б (інв. № 226), ставу нагульний № 2 (інв. 
№ 223), ставу нагульний № 3 (інв. 222), ставу нагульний № 4 (інв. 221), ставу нагульний 
№ 5 (інв. № 220), ставу зимувальний (інв. № 711), ставу зимувальний (інв. № 712), 
ставу зимувальний (інв. № 713), ставу зимувальний (інв. № 705), ставу зимувальний 
(інв. № 706), ставу зимувальний (інв. № 707), ставу зимувальний (інв. № 708), ставу 
зимувальний (інв. № 709), ставу зимувальний (інв. № 710), ставу нагульний № 5а (інв. 
№ 227), ставу нагульний № 6 (інв. № 219), ставу нагульний «Глибічок» (інв. № 217), 
ставу нагульний «Русловий» (інв. № 216), ставу риборозплідника «Вернигорщина» 
(інв. № 714), ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714), ставу риборозп-
лідника «Вернигорщина» (інв. № 714), ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. 
№ 714), ставу риборозплідника «Вернигорщина» (інв. № 714), ставу риборозплідника 
№ 1 (інв. № 230), ставу риборозплідника № 2 (інв. № 231), ставу риборозплідника 
№ 3 (інв. № 232), ставу нерестовий (інв. № 687), ставу нерестовий (інв. № 688), ста-
ву нерестовий (інв. № 689), ставу нерестовий (інв. № 690), ставу нерестовий (інв. 
№ 691), ставу нерестовий (інв. № 692), ставу нерестовий (інв. № 693), ставу нерес-
товий (інв. № 694), ставу нерестовий (інв. № 695), ставу нерестовий (інв. № 696), 
ставу нерестовий (інв. № 697), ставу нерестовий (інв. № 698), ставу нерестовий (інв. 
№ 699), ставу нерестовий (інв. № 700), ставу нерестовий (інв. № 701), ставу нерес-
товий (інв. № 702), ставу нерестовий (інв. № 703), ставу нерестовий (інв. № 704), 
ставу нагульний «Северинівка» (інв. № 218), ставу риборозплідника «Северинівка» 
(інв. № 229) за адресою: Київська обл., Таращанський р-н, м. Тараща, с. Кирдани, 
с. Северинівка, с. Степок.

Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Орган управління: Державне агентство рибного господарства України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.08.2016 ста-

новить 1 660 404,54 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення рибних господарств.
Орендна ставка: згідно з пунктом 14 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-

ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 10 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – серпень 2016 
року становить 13 836,70 грн без урахування пдв.

Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
конкурс буде проведено 28.12.2016 об 11.00 за адресою: 01032, м. київ, 

вул. симона петлюри, 15, рв фдму по київській області, реєстрація учас-
ників розпочнеться о 10.00 в кімн. 614.

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

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

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

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
7. Наявність рибогосподарського виду діяльності (наявність відповідного 

коду КВЕД).
8. Фактична наявність у штаті потенційного орендаря кваліфікованого рибовода.
9. Відсутність податкового боргу.
10. Використання майна здійснювати відповідно до Правил технічної екс-

плуатації гідротехнічних споруд рибоводних господарств, затверджених наказом 
Державного департаменту рибного господарства України від 13 січня 2004 року 
№ 6 (зі змінами).

11. Проведення щорічних протиповеневих заходів.
12. Розроблення виробничої програми використання державного майна з 

дотриманням встановленої рибопродуктивності відповідно до зональних норм 
протягом місяця з дати підписання договору оренди на весь період дії договору 
оренди та подання її балансоутримувачу.

13. Надання балансоутримувачу звітності, а саме:
щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати балансоутри-

мувачу звіт про вилов риби, добування інших біоресурсів за встановленою фор-
мою відповідно до наказу Державного агентства рибного господарства України 
від 13 лютого 2012 року № 84;

до 10 січня календарного року, наступного за звітним, надавати балансоу-
тримувачу копію звіту за формою № 1А – риба (річна) «Виробництво продукції 
аквакультури за 20__ р.», затвердженою наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 21 березня 2012 року № 141.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі мате-
ріали (для об’єктів 1 – 3):

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або вста-
новлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкур-
су в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, 
телефон, e-mail);

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

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

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чи-
ном оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; заві-
рену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію 
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної осо-
би – платника єдиного податку.

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

Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від пре-
тендентів – 23.12.2016 включно.

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

м. київ
інформація 

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

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

на нежитлового приміщення загальною площею 7,34 м2 у підвальному при-
міщенні (р/н 04837462.1.ааадее692), що перебуває на балансі Національної 
академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 1.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.08.2016 становить 91 790,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Державна служба ста-
тистики 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 р.

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

535,44 грн без урахування пдв; мета використання: розміщення ксерокопі-
ювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів 
(орендна ставка 7 %); 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 відпо-
відно 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 безпеки, підтри-
мувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент пере-
дачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
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 балансоутримува-
чем 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 висно-
вок 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 від-
мови від укладання 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 
70 % до державного бюджету та 30 % 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.

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

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

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

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

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

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

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

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати 
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.

конкурс буде проведено о 17.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву (кімн. 102).

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

підСуМки
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсів на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбулися 25.11.2016

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укла-
дення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: не-
житлових приміщень – кімн. № 1-43, 1-45, 1-46, 1-43-А, 1-ХV, 1-ХVІ, 1-ХVІІ, 1-ХVІІІ, 
1-ХІХ, 1-ХХ, 1-ХХІ, 1-ХХІІ на 1-му поверсі одноповерхової прибудови 9-поверхового 
гуртожитку № 5, інв. № 10300016, літ. А-9, загальною площею 148,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Клочківська, 216б, що перебувають на балансі Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, з єдиним 
заявником – ФОП Санакоєвим Є. І.

2. Вважати конкурс на право оренди нерухомого державного майна: нежитлові 
приміщення – нежитлове приміщення – частина кімн. № 3 (буфет) на цокольно-
му поверсі 10-поверхового будинку гуртожитку, інв. № 10300004001, літ. А-9-10, 
загальною площею 40,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 220, що пере-
буває на балансі Харківського національного університету будівництва та архітек-
тури, таким, що не відбувся.

огоЛоШЕННЯ про провЕдЕННЯ коНкурСів На право орЕНди МаЙНа

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

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

Продовження таблиці
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інформаційне повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства  

приватне акціонерне товариство «хлібоЗавод «ЗаліЗниЧник», 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 23050348
2 Найменування товариства ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
3 Місцезнаходження товариства 42600,  СУМСьКА ОБЛ., М. ТРОСТяНЕЦь,  

ПРОВ.ГАїВСьКИЙ, 2Б
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 3 208 000,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 6 162 080
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 48,021
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 2 033 486,40
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 2
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 2,4
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) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
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 384,9
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 1 383,3

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 379,7 195,3 384,9
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 475 241 211,1
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 79,94 81,04 182,33
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -161 -322,4 -184,3

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 1277 1192 998
6 Оборотні активи, тис. грн 23 461,1 385,3
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн 1300 1653,1 1383,3

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 217 -105,4 -289,7
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 1083 1758,5 1673
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 1300 1653,1 1383,3

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

За період 2013-2015 роки та І півріччя 2016 року обсяги забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів не перевищували ГДК (гранично допустимої 
концентрації), що відповідає вимогам державних санітарних правил охорони атмосферного повітря (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). 
За величинами викидів забруднюючих речовин підприємство не підлягає взяттю на державний облік.  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не 
роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря. Стан земельної ділянки відповідає санітарним нормам

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Відсутнє провадження справи про банкрутство

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Київська міжнародна фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі  01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
3 Телефон для довідок  (044) 490-57-88
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 29.12.2016 
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 – 
2017 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.

фДму повіДомляє

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

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

Продовження таблиці

фонд державного майна україни

накаЗ

01.12.2016  м. Київ № 2182

про внесення змін до переліків об’єктів груп в, г, які підлягають  
підготовці до продажу в 2016 році, та помісячних графіків  

підготовки об’єктів груп в, г до продажу в 2016 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 743 «Про внесення змін у додаток 
1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271», підпункту 3 пункту 3 наказу Фонду держав-
ного майна України від 05 жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають 
підготовці до продажу в 2016 році» та підпункту 3.2 пункту 3 наказу Фонду державного майна України від 15 лютого 
2016 р. № 299 «Про затвердження помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни у додаток 2 «Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році ре-
гіональними відділеннями Фонду державного майна України» до наказу Фонду державного майна України від 05 
жовтня 2016 р. № 1832 «Про затвердження Переліків об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 
2016 році», виключивши такі позиції:

група  в
регіональне відділення по харківській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України 
00482714 Державне підприємство «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство Харківського національного аграрного універси-

тету імені В. В. Докучаєва»
00487522 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного універси-

тету ім. В.В. Докучаєва

2. Виключити з помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2016 році регіональними відді-
леннями Фонду державного майна України, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 лютого 
2016 р. № 299, таку позицію:

груденЬ
регіональне відділення по харківській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України
00487522 Державне підприємство «Навчально-дослідне господарство «Докучаєвське» Харківського національного аграрного універси-

тету ім. В.В. Докучаєва

3. Управлінню оперативного планування продажу об’єктів груп В, Г Департаменту приватизації Фонду державного 
майна України забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях державних органів приватизації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до розподілу функ-
ціональних обов’язків.

голова фонду                                                                 і. білоус

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсів  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,  
що відбулися 25.08.2016

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез-
находження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Вартість робіт 
/ строк ви-

конання

Переможець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення – частина даху на 
9-му поверсі гуртожитку готельного типу (інв. 
№ 10310001, літ. А-9), загальна площа 8,0 м2, 
за адресою: м. Харків, вул. Д. Клапцова, 2, 
що перебувають на балансі Харківського ре-
гіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління 
при Президентові України, 23322597,  
тел. 732-31-98

1 500/4 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 312, 313 
на 3-му поверсі 5-поверхового навчального 
корпусу, інв. № 10101, реєстровий № 3008, 
загальною площею 19,0 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Данилевського, 3, що перебуває на 
балансі Державного вищого навчального закла-
ду «Харківський коледж текстилю та дизайну», 
04606538, тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01, 
707-64-75

1 500/4 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7 в 
одноповерховій виробничій будівлі об’єкта 
№ 63105 загальною площею 123,0 м2 за адре-
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, мікрорайон 
Авіатор, що перебувають на балансі ДП «Чугуїв-
ський авіаційний ремонтний завод», 08305644, 
тел.: (05746) 41-957, (067) 573-08-10

1 690/5 ФОП Мо-
кров О. П.

Визначення вартості 
об’єкта оренди для 
погодження розрахун-
ку орендної плати (за 
заявою від сторонньої 
організації)

4 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-4 (літ. 
«Г-2») та кімн. № 1-12 (літ. «Д-1») на 1-му 
поверсі (колишня їдальня) різноповерхової бу-
дівлі (1-2 поверхи, інв. № 10310005) загаль-
ною площею 385,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Кооперативна, 26, що перебуває на ба-
лансі Харківського індустріально-педагогічного 
технікуму, 02501137,  
тел.: 732-59-25, 732-63-95

1 500/4 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

5 Частина нежитлового приміщення – гаража, 
загальна площа 130,6 м2, за адресою: м. Хар-
ків, просп. Московський, 151, що перебуває на 
балансі ДП «УКРДІПРОВАЖМАШ», 00212630, 
тел.: 732-54-28, 768-09-31

1 500/4 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для по-
годження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторонньої 
організації)

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез-
находження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Вартість робіт 
/ строк ви-

конання

Переможець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

6 Група інвентарних об’єктів – нежитлові при-
міщення загальною площею 3 490,5 м2, а саме: 
3-поверхового дитячого садка (інв. № 52276, 
літ. В-3) площею 2 467,8 м2; сміттєзбірник 
(інв. № 52277, літ. Ж-1), площею 10,2 м2; 
2-поверхової школи (інв. № 52454, літ. А-2) пло-
щею 284,5 м2; 2-поверхової початкової школи 
(інв. № 52455, літ. Б-2) площею 610,2 м2;  то-
почної (інв. № 52456, літ. Г-1) площею 68,7 м2; 
госблоку (інв. № 52457, літ. Д-1) площею 
49,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Професор-
ська, 28, що перебуває на балансі Харківського 
державного авіаційного виробничого підприєм-
ства, 14308894, тел. (057) 707-08-17

2 900/4 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

7 Нежитлові приміщення: кабінет № 17 площею 
32,6 м2, кабінет № 18 площею 16,22 м2, кабінет 
№ 19 площею 14,84 м2, кабінет № 24 площею 
18,72 м2, загальною площею 82,38 м2 на тре-
тьому поверсі поліклініки Навчально-наукового 
медичного комплексу «Університетська клініка» 
(інв. № 10310018) за адресою: м. Харків, 
вул. Текстильна,4, що перебувають на балансі 
Харківського національного медичного універси-
тету, 01896866, тел. (057) 707-73-80 

1 500/5 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для по-
годження розрахунку 
орендної плати (за 
заявою від сторонньої 
організації)

8 Частина нежитлового приміщення кімн. № 32 на 
першому поверсі першого під’їзду двоповерхо-
вої адміністративної будівлі (інв. № 10301001, 
літ. «А-2», загальна площа 10,5 м2, за адресою: 
м. Харків, вул. Раднаркомівська, 13, що перебу-
ває на балансі Палацу культури УМВС України в 
Харківській області, 23315491, тел. 43-04-09

1 690/5 ФОПМокров 
О. П.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

9 Нежитлові приміщення – частина вестибуля на 
першому поверсі двоповерхового учбового корпусу 
«Б» загальною площею 7,5 м2 за адресою: м. Хар-
ків, просп. Науки, 4 (просп. Леніна, 4), що пере-
бувають на балансі Харківського національного 
медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80

1 400/5 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

10 Нежитлове приміщення – частина одноповер-
хового гаража, інв. № 1030002, реєстровий 
№ 08675855.1АААДИА614, літ. за техпаспортом 
Б, загальною площею 111,0 м2 за адресою: 
Харківська обл., м. Валки, вул. Паркова, 22 
(колишня Лаптєвих), що перебуває на балансі 
Валківського районного відділу (з обслугову-
вання Валківського та Коломацького районів) 
ГУМВС України в Харківській області, 08675855, 
тел. (057) 535-13-32

1 690/5 ФОПМокров 
О. П.

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцез-
находження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) 

Вартість робіт 
/ строк ви-

конання

Переможець 
конкурсу

Мета проведення 
оцінки

11 Нежитлове приміщення – частина даху площею 
3,8 м2 та частина технічного поверху площею 
2,7 м2 9-поверхової будівлі гуртожитку літ. «А-9», 
інв. № 10320002, загальною площею 6,5 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубен-
ка, 33а, що перебуває на балансі Державного 
професійно-технічного навчального закладу 
«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харко-
ва», 02547910, тел. (057) 269-52-41, 365-10-45

1 600/5 ПФ Агент-
ство «Схід» 

Визначення вартості 
об’єкта оренди з 
метою передачі в 
оренду

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

незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 25.08.2016
1. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Об’єкт 

оцінки: приміщення вівчарика площею 1 600,80 м2 за адресою: вул. По-
льова, 1а, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл., що обліковуються на 
балансі ДП НВК «Фотоприлад». Платник робіт з оцінки: ФОП Ноздратенко 
В. В. Дата оцінки: 31.07.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 
календарних дні, вартість послуг – 1 650 грн.

2. Замовник робіт з оцінки: ДП «Оризон-Навігація». Визначення роз-
міру збитків товарно-матеріальних цінностей на головному господарчо-
му складі № 3 (бензин марки А-76 в кількості 200,0 л та бензину марки 
Аи-95 в кількості 3541,38 л), що обліковуються на балансі ДП «Оризон-
Навігація». Платник робіт з оцінки: ДП «Оризон-Навігація». Дата оцінки: 
30.06.16. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вар-
тість послуг – 2 800 грн.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу відбору  

суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.08.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій об-
ласті визнано переможцем конкурсу –суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ 
«Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення першого 
поверху будівлі (літ. А) загальною площею 28,4 м2 за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Головна, 249а, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в 
оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725,00 (одна тисяча 
сімсот двадцять п’ять) гривень та 5 (п’ять) календарних днів.

Продовження таблиці Продовження таблиціПродовження. Початок рубрики на стор. 3 – 5


