
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПІДЛЯГАЮТЬ  ПРИВАТИЗАЦІЇ  ШЛЯХОМ  
ПРОДАЖУ  НА  АУКЦІОНІ 

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 27.10.2015 № 1597)

микоЛаївська обЛасть
Комплекс нежитлових будівель у складі: нежитлових вбудованих 

приміщень двоповерхової будівлі з підвалом (А-2), будівлі котель-
ні (Б-1), будівлі вбиральні (Т-1), будівлі вбиральні (У-1) загальною 
площею 966,7 м2, що перебувають на балансі Головного управління 
статистики у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 02361417), за 
адресою: 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Черво-
нофлотська, 76а.

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО  ВИВЧЕННЯ  ПОПИТУ
дніПроПетровська обЛасть

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціо ні 
об’єкт державної власності групи а разом із земельною ді-
лянкою – група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка ав-
томобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) 
загальною площею 1 008,5 м2 та ємності ПММ 25,0 м3 № 9, 10, 11 
(інв. № 26121, 26121а, 26121б) разом із земельною ділянкою за 
адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Винокурова, 5, що перебуває 
на балансі ТДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприєм-
ство 11259». 

Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочно-цегляна бу-
дівля критої стоянки автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з 
прибудовою (літ. М1-1) загальною площею 1 008,5 м2. Дах будівлі 
покритий шифером. Також до складу об’єкта приватизації входять 
три металеві (25,0 м3) ємності ПММ на бетонних опорах. Рік побу-
дови – 1991. Земельна ділянка під об’єктом приватизації окремо 
не виділялась, знаходиться на території ТДВ «Дніпропетровське 
автотранспортне підприємство 11259». Орієнтовна площа земель-
ної ділянки – 0,1157 га. 

Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна 
отримати за телефонами: (056) 744-11-41, 744-11-42.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати про-
тягом 20 днів з дня публікації оголошення за адресою: 49000, 
м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, рв фдму по дніпро-
петровській області.

одеська обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження  
ціни об’єкта державної власності – єдиного  

майнового комплексу колишнього державного 
підприємства хлібозавод «Поділля»

Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс колиш-
нього державного підприємства хлібозавод «Поділля».

Адреса об’єкта приватизації: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, 
просп. Котовського, 21а.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 31946916.
Вид діяльності: з липня 2011 р. підприємство не здійснює ви-

робничу діяльність.
Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано 

в центральній частині м. Котовська. Майно підприємства розташо-
вано на двох земельних ділянках за адресами: 66300, Одеська обл., 
м. Котовськ, просп. Котовського, 21а та 13д і складається з таких 
будівель і споруд: основний корпус – 997,6 м2, стіни – цегла кера-
мічна; адміністративна будівля – 99,4 м2, стіни – блоки черепашни-
ку; прохідна – 20,0 м2, стіни – цегла керамічна; кіоск – 7,0 м2, стіни 
– блоки черепашнику; будівля слюсарної майстерні – 100,5 м2, 
стіни – цегла керамічна; будівля сольового складу – 71,9 м2, стіни 
– сталь листова; будівля слюсарної майстерні – 9,3 м2, стіни – брус 
дерев’яний; навіс – 28,5 м2, фундамент – бетон; вбиральня – 1,3 м2, 
стіни – цегла керамічна; вимощення, огорожа, ворота; будівля ма-
газину – 63,1 м2, стіни – блоки черепашнику. Покрівля усіх об’єктів 
– азбестоцементні листи. Обладнання – 33 од.

Майно підприємства розташовано на земельних ділянках згідно 
з технічними паспортами площею 2 989,0 м2 (просп. Котовського, 
21а), у т. ч.: 103,0 м2 (просп. Котовського, 13д). Державні акти на 
право постійного користування землею відсутні.

Балансоутримувач ЄМК відсутній. Охорона майна ЄМК здій-
снюється за договором зберігання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 600,2 тис. грн, 
ПДВ – 120,04 тис. грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 720,24 
тис. грн.

Частка держави у сукупній вартості об’єкта приватизації з 
урахуванням ПДВ становить 646,32 тис. грн або 89,74 %. Частка 
колишнього орендаря у сукупній вартості об’єкта з урахуванням 
ПДВ становить 73,92 тис. грн або 10,26 %. 

Умови продажу. 
1. Покупець зобов’язаний:
1.1. У встановлений договором строк сплатити ціну продажу 

об’єкта згідно з платіжними дорученнями, виданими регіональ-
ним відділенням.

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

проДаж об’єктів групи а
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1.2. Самостійно визначати профіль діяльності підприєм- 
ства.

1.3. Забезпечити протягом 1 року створення 5 нових робочих 
місць.

1.4. Забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм 
експлуатації об’єкта.

1.5. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати не нижче 
мінімального рівня.

2. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт 
покупець вирішує самостійно згідно з чинним законодавством піс-
ля укладення договору купівлі-продажу об’єкта.

3. Покупець забезпечує погашення витрат за охорону об’єкта 
у сумі 244,2 тис. грн протягом 30 календарних днів з моменту 
укладення договору купівлі-продажу, а також витрат за охорону 
об’єкта у сумі, яка буде визначена за період з 31.10.2015 до дати 
підписання акта передання державного майна.

4. Покупець зобов’язаний після придбання об’єкта привати-
зації не відчужувати його протягом 3 років з моменту підписання 
акта передання державного майна без погодження з регіональ-
ним відділенням.

аукціон за методом зниження ціни відбудеться об 11.00 
27 листопада 2015 року за адресою: м. одеса, вул. велика 
арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1110.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за мето-
дом зниження ціни – 23 листопада 2015 року.

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

Грошові кошти у розмірі 72 024,00 грн, що становить 10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержува-
чу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, 
МФО 828011, код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, 
м. Одеса.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отри-
мати за телефонами: 731-50-36, 728-72-62.

Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до16.00, п’ятниця 
– з 9.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1113, тел.:  
731-50-36, 728-72-62.

Продовження рубрики на стор. 6

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж,  
т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

ПРИВАТИЗОВАНО  ШЛЯХОМ  ВИКУПУ
житомирська обЛасть

Механізована мийка для вантажних автомобілів на 2 пости 
разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Коростишівське АТП-0652», за адре-
сою: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Рози Люксембург, 
91а. Земельна ділянка площею 0,3550 га, кадастровий номер 
1822510100:01:018:0462, вид використання – для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій. Приватизовано шляхом викупу покупцем 
– юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукці-
оні, за 314 887,20 грн, у т. ч. ПДВ – 52 481,20 грн; ціна продажу 
об’єкта незавершеного будівництва – 109 725,60 грн, у т. ч. ПДВ 
– 18 287,60 грн; ціна продажу земельної ділянки – 205 161,60 грн, 
у т. ч. ПДВ – 34 193,60 грн.

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж,  
т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПІДЛЯГАЮТЬ  ПРИВАТИЗАЦІЇ  ШЛЯХОМ   
ПРОДАЖУ НА  АУКЦІОНІ  ЗА  МЕТОДОМ   
ЗНИЖЕННЯ  ЦІНИ

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи ж,  

що підлягають приватизації шляхом продажу  
на аукціоні за методом зниження ціни 

(затверджений наказом ФДМУ від 29.10.2015 № 1612)

одеська обЛасть 
Побутовий комплекс (реєстровий № 3482749.3.ААБББГ942) 

за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. 28 Червня, 282а, що пе-
ребуває на балансі ПАТ «Одеснафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 
03482749).

На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів Украї ни від 9 червня 
2011 р. № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи 
опрацювання звернень до органів виконавчої влади» з метою опера тивного 
реагування на пропозиції та заува ження громадян та їх об’єднань, для на-
дання відповідей та роз’яс нень на звернення з питань діяльності

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

За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення заявників 
та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, до компетен-
ції якого належить питання заявника.
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Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

інформаційне ПовідомЛення 
фонду державного майна україни про скасування результатів 

конкурсу з продажу пакета акцій розміром 94,443 % статутного 
капіталу публічного акціонерного товариства «науково-

дослідний інститут електромеханічних приладів»
Наказом Фонду державного майна України від 30.10.2015 № 1615 

скасовано результати конкурсу з продажу пакета акцій розміром 
94,443 % статутного капіталу ПАТ «Науково-дослідний інститут елек-
тромеханічних приладів», опубліковані в газеті «Відомості приватизації» 
від 7 жовтня 2015 року № 43 (892).

інформаційне ПовідомЛення 
про повторний конкурс з продажу пакета акцій  

публічного акціонерного товариства «гайворонський 
тепловозоремонтний завод», що не відбувся

Призначений на 29.10.2015 повторний конкурс з продажу паке-
та акцій ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за  
ЄДРПОУ 01057723), адреса: вул. Воровського, 9, м. Гайворон, Кіро-
воградська обл., 26300, інформаційне повідомлення про проведення 
якого було опубліковано у додатку до «Державного інформаційного 
бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» від 
30.09.2015 № 41 (890), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту по-
тенційних покупців.

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІй

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

роЗПочато ПередПЛату  
на офіційне видання фдму  

на 2016 рік
«державний інформаційний бюлетень  

про приватизацію» 
з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛатити в усіх віддіЛеннях Зв’яЗку україни

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн

3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію»  
(укр.). Законодавчі, нормативно-мето дич ні 
та інформаційні матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66 485,32

газети «відомості приватизації» –  
додатка до «Державного інформаційного  
бюлетеня про приватизацію» (укр.).  
Інформація про проведення процедур  
приватизації майна

2 рази
на тиждень

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

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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вінницька обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки 
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 17,68 м2 на першому поверсі адмінбу-
дівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій 
області. Адреса: 21021, Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. По-
гребище, вул. Б. Хмельницького, 73. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення до-
говору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 101,0 м2 на 3-му поверсі навчального 
корпусу (літ. а) – 46,8 м2, у майстерні (літ. м) – 54,2 м2. Балансо-
утримувач: Державний навчальний заклад «Немирівський професій-
ний ліцей». Адреса: Вінницька обл., м. Немирів, вул. 50-років ВЛКСМ, 
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 122,2 м2 в одноповерховій будівлі клу-
бу (літ. н). Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Адреса: 24400, Вінницька 
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Чкалова, 1. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою про-
довження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення загальною площею 140,4 м2 в одноповерховій будівлі. 
Балансоутримувач: Басейнове управління водних ресурсів річки Пів-
денний Буг. Адреса: м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 23. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 5. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудо-

ваного приміщення вестибуля площею 2,0 м2 на першому поверсі 
4-поверхового навчального корпусу № 5 (літ. 9). Балансоутриму-
вач: Вінницький національний технічний університет. Адреса: 21021, 
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 136,4 м2 на першому поверсі виробни-
чого корпусу (літ. а). Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька 
картографічна фабрика» державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру». Адреса: 21000, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудова-

ного приміщення вестибуля площею 8,0 м2 на цокольному поверсі 
(літ. а3) навчального корпусу з бібліотекою та актовим залом на 
700 місць. Балансоутримувач: Вінницький національний медичний уні-
верситет ім. М. І. Пирогова. Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 
56. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою продовження договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
� 8. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення загальною площею 256,3 м2 на першому поверсі виробни-
чого корпусу (літ. а). Балансоутримувач: Виробнича філія «Вінницька 
картографічна фабрика» ДП «Центр державного земельного кадастру». 
Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19. Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення 
договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної ко-

місії документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних доку-
ментів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

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

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт 
(після отримання в повному обсязі необхідної документації та інфор-
мації про об’єкт оцінки): для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 
днів (у разі необхідності – 3 дні для доопрацювання звіту); для цілісних 
майнових комплексів – 15 – 20 днів (у разі необхідності – 5 – 7 днів для 
доопрацювання звіту).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допуска-
ється, конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі 
в конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою 
після затвердження протоколу засідання комісії. Претендент має право 
відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про 
це письмово голову комісії.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10. те-
лефон для довідок 35-26-31.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії регіонального 
відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

дніПроПетровська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 930,3 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 
17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 3,75 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована 
медико-санітарна частина №7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 
1а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
15,3 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна 
частина № 7 МОЗУ». Адреса: м. Павлоград, вул. Нова, 1а. Мета оцінки 
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати.

� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Севас-
топольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла 
Маркса, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати.

� 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 26,1 м2. Балансоутримувач: Нікопольський технікум Націо-
нальної металургійної академії України. Адреса: м. Нікополь, просп. 
Трубників, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 95,6 м2. Балансоутримувач: ДД ДДПІ «Дніпроцивільпроект». 
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати.

� 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
24,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універ-
ситет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 21,04 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний ма-
шинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Кедрина, 51а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 11,8 м2. Балансоутримувач: ДД ДДПІ «Дніпроцивіль-
проект». Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В. І. Леніна, 29. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 11. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління 
статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Столярова, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 78,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський коледж 
ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара. Адреса: 
м. Дніпропетровськ, вул. Макарова, 27. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загаль-
ною площею 45,7 м2. Балансоутримувач: Новомосковський МВ 
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Новомос-
ковськ, вул. Радянська, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого примі-
щення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гір-
ничий університет». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Марк-
са, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

� 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 19,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна 
академія України. Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 11. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати.

� 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загаль-
ною площею 18,48 м2. Балансоутримувач: Національний центр аеро-
космічної освіти молоді ім. О. М. Макарова. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
вул. Телевізійна, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 17. Назва об’єкта: частина даху загальною площею 20,0 м2. 
Балансоутримувач: Дніпродзержинський професійний ліцей. Адреса: 
м. Дніпродзержинськ, вул. Лермонтова, 151. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

� 18. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 80,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський 
національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 72. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати.

� 19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 
639,3 м2. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України 
Дніпропетровська митниця ДФС. Адреса: м. Орджонікідзе, вул. Зоно-
ва, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати.

� 20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі 
цеху нестандартного обладнання площею 3 588,1 м2, нежитлові 
приміщення будівлі цеху нестандартного обладнання площею 
434,4 м2, нежитлові приміщення будівлі дільниці покриття дета-
лей площею 800,1 м2, нежитлові вбудовані приміщення будівлі 
фарбувальної дільниці площею 516,5 м2. Балансоутримувач: ДП 
«Дослідно-експерементальне підприємство управління Державної 
пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області». Адреса: 
м. Дніпродзержинськ, вул. Колеусівська, 41. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і 
підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 
особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту Фондом державного майна України (копії доку-
ментів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені 
належним чином); інформацію про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо досвіду його роботи, кваліфікації та 
особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у 
тому числі подібного майна, тощо).

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

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

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції 
учасників конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 5 календар-
них днів. 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На кон-
курс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу організаційно-
документального забезпечення регіонального відділення за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 13 листо-
пада 2015 р.

конкурс відбудеться у регіональному відділенні 19.11.2015  
о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

донецька обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки 
� 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані при-

міщення в будівлі майстерень загальною площею 128,0 м2, що 
перебувають на балансі Слов’янського хіміко-механічного техніку-
му. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Карла Маркса, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване при-

міщення площею 8,9 м2 першого поверху учбового корпусу № 1 
(реєстровий номер 02542975.1.ВІГТМО002), що перебуває на балансі 
Краматорського вищого професійного училища. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Вознесенського, 
5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
майна для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження 
договору оренди. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані примі-

щення в будівлі майстерні загальною площею 37,3 м2, що перебу-
вають на балансі Слов’янського хіміко-механічного технікуму. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла 
Маркса, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з ме-
тою продовження договору оренди. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2015.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

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

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

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

конкурс відбудеться 19.11.2015 о 10.00 за адресою: м. хар-
ків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
та господарської діяльності РВ ФДМУ по Донецькій області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Тел. для довідок (095) 908-11-12.

житомирська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення відділення пошто-

вого зв’язку (літ. а) площею 45,1 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Жовтне-
ва, 2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: частина підсобного приміщення площею 

16,17 м2 на першому поверсі будівлі їдальні. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чапаєва, 6а. Балансоутримувач: Бу-
дівельний коледж Житомирського національного агроекологічного уні-
верситету (м. Житомир, вул. Чапаєва, 6). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 23,8 м2 в 

адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито-
мирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: 
Головне управління статистики у Житомирській області (м. Житомир, 
вул. Я. Гамарника, 6а).Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 

3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Ма-
лин, вул. Огієнка, 4. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
� Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення площею 26,26 м2 у 

будівлі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 
5. Балансоутримувач: Малинський лісотехнічний коледж (Житомирська 
обл., Малинський р-н, с. Гамарня). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
продовження договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

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

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

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою; копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); довідка 
про розрахункові рахунки із зазначенням банківських реквізитів; копія 
свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного податку); 
один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

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

Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту 
оцінки до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи 
РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголоше-
ної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
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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. 18) площею 7,0 м2 першого поверху в службовій будівлі 
митного оформлення (літ. і) на митному посту ужгород. Місце-
знаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 
224. Телефон (0312) 64-96-00. Балансоутримувач: Державна фіскальна 
служба України та в оперативному управлінні (користування) Закарпат-
ської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 19) пло-
щею 8,7 м2 першого поверху адмінкорпусу (літ. в) на митному 
посту «Лужанка». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
Берегівський р-н, с. Астей, вул. Дружби Народів, 109. Телефон (0312) 
64-96-00. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України 
та в оперативному управлінні (користуванні) Закарпатської митниці 
ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
укладення договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною 

площею 76,0 м2 поз. 1-3; 1-4; 1-6; 1-7; 1-8; 1-9; частина поз. 
1-2 першого поверху будівлі літ. а. Місцезнаходження об’єкта: За-
карпатська обл., м. Ужгород, Собранецька, 140. Телефон 64-28-16. 
Балансоутримувач: Ужгородський відділ комплексного проектування 
інституту «Укрдіпросад». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-

ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта 
оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого 
досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими підписами (у тому числі тих, що працюють за сумісництвом), 
а також копії кваліфікаційних документів; інформація про претендента 
(документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 днів. 

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по За-
карпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранець-
ка, 60 до 17.00.

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

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв 
фдму по Закарпатській області за адресою: м. ужгород, вул. со-
бранецька, 60, каб. 303. телефон для довідок 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: державне нерухоме майно – части-

на нежитлового приміщення вестибуля № 32 площею 6,5  м2 бу-
дівлі цирку (літ. а-3), що перебуває на балансі дП «Запорізький 
державний цирк». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 41. Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 41. Контактний телефон (061) 233-70-89. Мета проведен-
ня незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015. 
� 2. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частина 

вбудованого в перший поверх будівлі (літ. а-3) нежитлового при-
міщення № 12 площею 9,1 м2 та нежитлове приміщення № 112 
площею 7,5 м2 загальною площею 16,6 м2, що перебувають на 
балансі ДП «Запорізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. Місцезнаходження балансоу-
тримувача: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. Контактний телефон (061) 
233- 70- 89. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-85 (89) відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 57 першого 

поверху будівлі літ. а-3 загальною площею 10,9 м2, що перебуває 
на балансі Запорізької дирекції УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Леніна, 
1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. 

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 31а, 32, 33 

першого поверху двоповерхової будівлі (літ. а-2, б-2) загальною 
площею 21,34 м2, що перебувають на балансі ДНЗ «Запорізький пра-
вобережний професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 2. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. 

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061)  
226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумеро-

ваний, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності 
– суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

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

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

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запеча-
таному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта 
оцінки та дату проведення конкурсу) з описом підтвердних документів, 
що містяться в ньому. До підтвердних документів належать:

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

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ 
ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9) до 13.11.2015 (включно).

конкурс відбудеться 19.11.2015 о 10.00 у рв фдму по Запо-
різькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
50, кімн. 35. телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

івано-франківська обЛасть
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
� 1. частина приміщення цеху № 3 – літ. «т» площею 670,3 м2, що 

перебуває на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний 
завод», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди. 
� 2. Приміщення загальною площею 18,07 м2 в адмінбудівлі, 

що перебуває на балансі Івано-Франківської філії Українського дер-
жавного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. М. Білоконя, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для укладення договору оренди. 
� 3. Приміщення другого поверху адмінбудівлі загальною 

та корисною площею 11,2 м2, що перебуває на балансі Головно-
го управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди для продовження договору оренди. 
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку-

ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік під-
твердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним. з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один 
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
печаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо 
вартості виконання робіт та відповідної калькуляції витрат, а також 
строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід 
зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для об’єктів 
нерухомого майна – не більше 5 днів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають 
бути завірені належним чином.

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі-
кування цієї інформації у рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон 
для довідок 55-31-39.

інформація  
рв фдму по івано-франківській області про оголошення 

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

� Єдиний майновий комплекс державного підприємства коло-
мийський експериментальний завод програмованих радіоелек-
тронних учбових терміналів «Прут» за адресою: Івано-Франківська 
обл., м. Коломия, вул. Валова, 48. 

Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
Основні види продукції (послуг), що виробляється: виробництво 

меблів для офісів і підприємств торгівлі.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним облі-

ком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): до складу ЄМК вхо-
дять 14 будівель та споруд, 9 транспортних засобів, 579 одиниць інших 
основних засобів.

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського то-
вариства: 4 273,00 тис. грн.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 30.09.2015: 1 535,00 тис. грн. 

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні. 
Дата оцінки – 31.10.2015.
Претенденти подають до регіонального відділення конкурсну доку-

ментацію. Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. Перелік під-
твердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); копія установчого 

документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним з 
незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один 
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному пе-
чаткою учасника конкурсу конверті і має містити пропозиції щодо вар-
тості виконання робіт об’єкта аукціону та відповідної калькуляції витрат, 
а також строку виконання робіт. Пропозиції щодо строку виконання 
робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають 
бути завірені належним чином.

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

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублі-
кування цієї інформації у рв фдму по івано-франківській області 
за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон 
для довідок 55-31-39.

київська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 

для розрахунку орендної плати.
� 1. частина нежитлових приміщень першого поверху їда-

льні загальною площею 72,7 м2 за адресою: Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Боярка-2, що перебувають на балансі Відокрем-
леного підрозділу Національного університету біоресурсів і природоко-
ристування України «Боярський коледж екології і природних ресурсів».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 2. будівля багажного сараю станції «бобрик» загальною пло-

щею 24,6 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Шевчен-
кове, вул. Вокзальна, 8, що перебуває на балансі Київського БМЕУ № 1 
ДТГО «Південно-Західна залізниця».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 3. частина нежитлового приміщення на першому поверсі 

будівлі загальною площею 5,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Фас-
тів, вул. Осипенка, 6, що перебуває на балансі Фастівського районного 
відділу ГУ МВС України в Київській області.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 4. частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі будів-

лі загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Боярка, 
вул. Хрещатик, 88, що перебуває на балансі Києво-Святошинського 
районного відділу ГУ МВС України в Київській області.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 5. Приміщення загальною площею 40,0 м2 за адресою: Ки-

ївська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 2, що перебуває на 
балансі Консорціуму «Військово-будівельна індустрія».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 6. нежитлові приміщення № 1, 2, 3, 4 плодоовочевої бази 

загальною площею 869,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Сла-
вутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ДП «НАЕК 
«Енергоатом».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 7. нежитлові приміщення № 1-20, 37 будівлі бц-2 плодоово-

чевої бази врП загальною площею 425,2 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ДП 
«НАЕК «Енергоатом».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 8. нежитлові приміщення № 17, 18, 19, 20 будівлі бц-2 пло-

доовочевої бази врП загальною площею 1 673,4 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Славутич, просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на 
балансі ДП «НАЕК «Енергоатом».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 9. частина нежитлового приміщення № 226 на 3-му поверсі 

пасажирського термінала «д» загальною площею 3,7 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 
що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 10. нежитлове приміщення загальною площею 28,9 м2 за адре-

сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Товарна, 27, що перебуває на ба-
лансі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 11. нежитлові приміщення загальною площею 1 426,2 м2, у 

тому числі: 1 143,40 м2 – нежитлові приміщення, 282,8 м2 – актова 
зала за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, що 
перебувають на балансі Державного Українського науково-дослідного 
інституту фарфоро-фаянсової промисловості. 

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 12. Приміщення № 10, 11, 12, 13 на першому поверсі в бу-

дівлі системи цЗс загальною площею 37,8 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебува-
ють на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 13. частина приміщення № 283 на 2-му поверсі пасажирсько-

го термінала «D» загальною площею 4,6 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 14. частина приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирсько-

го термінала «D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває 
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 15. частина асфальтованого майданчика автостанції «та-

раща» загальною площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 71/56, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
Учасникам конкурсу необхідно подати до РВ ФДМУ по Київській об-

ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать: 

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

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначен-
ням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в 
конверті, до відділу забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській 
області в десятиденний термін (включно) з моменту опублікування ціє-
їінформації за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
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конкурс відбудеться 26.11.2015 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, теле-
фон для довідок 200-25-36.

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: вбудоване нежитлове приміщення 
загальною площею 15,7 м2 на першому поверсі навчального кор-
пусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 
вул. Грушевського, 59. Балансоутримувач: ВПУ № 19 м. Дрогобича. 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрого-
бич, вул. Грушевського, 59.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 4,0 м2 на першому поверсі у будівлі під літ. «б-3» – новий  
аеро вокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лю-
бінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» 
ім. Д. Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 
договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 

(орієнтовно).
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

загальною площею 24,27 м2 в одноповерховій будівлі. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабовецька, 
15. Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Мета проведення неза-
лежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Грабовецька, 15.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 
70,5 м2, а саме: частина даху площею 60,6 м2 та нежитлове вбу-
доване приміщення площею 9,9 м2 на дев’ятому поверсі будівлі. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухом-
линського, 18. Балансоутримувач: Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, смт Брюховичі, 
вул. Сухомлинського, 18.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 5. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові підвальні при-
міщення загальною площею 393,4 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2. Балансоутримувач: Львівський 
державний Палац естетичного виховання учнівської молоді. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, пл. Петрушевича, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 

(орієнтовно).
� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

№ 25, 26 (частково 15,0 м2) загальною площею 31,8 м2 на цо-
кольному поверсі 5-поверхової будівлі (літ. б-5). Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Балансоутримувач: 
Львівська обласна державна телерадіокомпанія. Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди.

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

Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 

(орієнтовно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення 

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

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

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

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, ви-
даними відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) 
у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 
19.12.2001 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечата-
ному конверті з описом документів, що містяться у конверті, і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуля-
ції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку ви-
конання робіт (у календарних днях). На конверті слід зроби-
ти відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для 
довідок: (032) 261-62-14, 261-62-04.

одеська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єктів державної власності 

� Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки

Пл
ощ

а,
 

м2 Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Заплано-
вана дата 

оцінки
1 Частина вестибуля 2-го по-

верху у будівлі поліклініки 18
,0 м. Одеса, 

вул. Г. Прикор-
донників, 3а

Дорожня клінічна лікарня 
Одеської залізниці 

31.10.15

2 Нежитлові приміщення дру-
гого поверху 4-поверхового 
учбово-адміністративного 
корпусу Морехідного коледжу 
технічного флоту ОНМА

16
,5

м. Одеса, 
вул. Маразліїв-
ська, 40/42

Одеська національна мор-
ська академія

31.10.15

3 Відокремлена частина та 
частина даху 10

,0 м. Одеса, вул.
Старопорто-
франківська, 59

Одеській національний 
морський університет

31.10.15

4 Частина приміщення техніч-
ного поверху та ділянку даху

20
,0

м. Одеса, 
Французький 
бульвар, 85

ДЗ «Спеціалізований 
(спеціальний) клінічний 
санаторій ім. В. П. Чкало-
ва» МОЗУ

31.10.15

5 Приміщення на першому 
поверсі 5-поверхового лабо-
раторного корпусу № 2

15
,5 м. Одеса, 

вул. Пішонів-
ська, 5

Одеська національна ака-
демія зв’язку ім. О. С. По-
пова

31.10.15

6 Нежитлові приміщення 2-го 
поверху адміністративного 
корпусу (інв. № 1) 85

,4

м. Одеса, 
вул. Терешко-
вої, 11

Одеське казенне екс-
периментальне протезно-
ортопедичне підпри-
ємство

31.10.15

7 Частина площі покрівлі 
5-поверхового учбового кор-
пусу ДПТНЗ «Одеський центр 
професійно-технічної освіти», 
інв. № 103003

13
,0

м. Одеса, 
вул. Академіка 
Заболотного, 9

Державний навчальний 
заклад «Одеський центр 
професійно-технічної 
освіти»

31.10.15

8 Відокремлена частина кори-
дору 2-го поверху учбового 
корпусу № 1

6,
0 м. Одеса, 

вул. Дворян-
ська, 1/3

Одеська національна ака-
демія харчових технологій

31.10.15

9 Приміщення будівлі № 87 
військового містечка № 17

11
9,

0 65009, м. Оде-
са, Фонтанська 
дорога, 10

Військова академія 
(м. Одеса)

31.10.15

10 Приміщення будівлі № 87 
військового містечка № 17 14

,0 65009, м. Оде-
са, Фонтанська 
дорога, 10

Військова академія 
(м. Одеса)

31.10.15

11 Приміщення другого поверху 
двоповерхової будівлі на 
території Паромного комп-
лексу Іллічівського порту, інв. 
№ 12705

27
,5

 м. Іллічівськ, 
с. Бурлача 
Балка, вул. Пів-
нічна, 4

ДП «Іллічівський морський 
торговельний порт»

31.10.15

12 Нежитлові приміщення на 
першому поверсі двоповер-
хової будівлі будинку ТЕК 
паромного комплексу ІМТП, 
інв. № 4625

37
,3

Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурлача 
Балка, вул. Пів-
нічна, 4

ДП «Іллічівський морський 
торговельний порт»

31.10.15

13 Нежитлові приміщення на 
першому поверсі будівлі 
(літ. «Б», інв. № 10311212)

87
,3 м. Одеса, 

вул. Мельниць-
ка, 24а

Національний універси-
тет «Одеська юридична 
академія»

31.10.15

14 Частина системи паропрово-
ду та конденсатопроводу 17

2,
0 Одеська обл., 

м. Южне, МТП 
Южний, прр-2

Державне підприємство 
«Морський торговельний 
порт «Южний»

31.10.15

15 Нежитлові приміщення пер-
шого поверху двоповерхової 
будівлі адміністративного 
корпусу № 4 (інв. № 072503)

38
,8

м. Одеса, Мит-
на площа, 1

ДП «Одеський морський 
торговельний порт»

31.10.15

16 Нежитлові приміщення на 
6-му поверсі (к. 603) будинку 
АПК (інв. № 072551)

17
,5 м. Одеса, Мит-

на площа, 1
ДП «Одеський морський 
торговельний порт»

31.10.15

17 Нежитлові приміщення на 
першому рівні будинку мор-
ського вокзалу 27

,3

м. Одеса, вул. 
Приморська, 6

Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністра-
ція морських портів Украї-
ни» (адміністрація Одесь-
кого морського порту)

31.10.15

18 Нежитлові приміщення тре-
тього поверху, інв. № 07300

52
,7

м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 6

Одеська філія Державного 
підприємства «Адміністра-
ція морських портів Украї-
ни» (адміністрація Одесь-
кого морського порту)

31.10.15

19 Відділена частина не-
житлового прибудованого 
приміщення на даху будівлі 
гуртожитку

7,
7

м. Одеса, 
вул. Компози-
тора Ніщин-
ського, 4

Одеська національна ака-
демія зв’язку ім. О. С. По-
пова

31.10.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, (далі – Положення) документація подається претен-
дентом в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, 
які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної 
діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

У випадку неукладення договору на проведення оцінки з пере-
можцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за догово-
ром на підставі п. 3.7 Положення Комісія може визначати учасника 
конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки  
майна.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській 
області за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й по-
верх, кімн. 1113. 

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації у середу об 11.00 у кімн. 503. місцезнаходження ко-
місії: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 
1110, телефони: (048) 731-50-28, 731-50-39.

ПоЛтавська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна з визначенням ринкової вартості 

� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 105,9 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 56, м. Полтава. Балансо-
утримувач: Полтавський технікум харчових технологій Національного 

університету харчових технологій. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту). 
� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 1,0 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Я. Мудрого, 21, м. Лубни, Полтавська 
обл. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України. Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору  
оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту). 
� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 19,5 м2. Міс-

цезнаходження об’єкта: вул. Сінна, 16, м. Полтава. Балансоутримувач: 
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з ме-
тою укладення договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту). 
� 4. Назва об’єкта: частина складського приміщення площею 

8,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Київська, 71, м. Кременчук, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцька міжрайонна коко-
носушарка «Міжрайшовк». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту). 
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); 
копію установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде за-
лучено претендентом до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про пре-
тендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, 
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо); один 
конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Зазначені документи подаються запечатаному у конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у окремо запечата-

ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації 
про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 20.11.2015 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
за № 1096/19834, конкурс відбудеться 26.11.2015 о 10.00 у рв 
фдму по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

черкаська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації дого-
вору оренди.
№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансоутри-

мувач
Дата 

оцінки
1 Частина приміщень на третьому 

поверсі адмінбудівлі
13,3 м. Черкаси, бульв. 

Шевченка, 205
ДП «Черкаський 
ЦНІІ»

31.10.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки

Пло-
ща, 
м2

Адреса об’єкта оцінки Балансоутри-
мувач Да

та
 

оц
ін

ки

1 Частина приміщення вестибуля 
на першому поверсі навчально-
го корпусу № 10

7,5 м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 333

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет 31

.1
0.

15

2 Частина приміщення (буфет) на 
першому поверсі їдальні;
частина приміщення (буфет) на 
другому поверсі навчального 
корпусу № 2;
частина приміщення вестибуля 
на першому поверсі навчально-
го корпусу № 2;
частина приміщення вестибуля 
на першому поверсі навчально-
го корпусу № 4;
частина приміщення (буфет) на 
першому поверсі навчального 
корпусу № 4;
частина приміщення (мийка) на 
першому поверсі навчального 
корпусу № 4 

83,9;

18,7;

8,5; 

7,1; 

51,5; 

5,3 

м. Черкаси, вул. Вербо-
вецького, 56;
м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460;

м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460;

м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460;

м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460;

м. Черкаси, бульв. Шев-
ченка, 460

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет

31
.1

0.
15

3 Нежитлове приміщення 16,2 Черкаська обл., м. Жаш-
ків, вул. Костромська, 17

Управління агро-
промислового 
розвитку Жаш-
ківської районної 
державної адмі-
ністрації

31
.1

0.
15

4 Магазин літ. А з прибудовою 
літ. а площею 743,8 м2 та замо-
щення ганок 22,3 м2;
вагова літ. А площею 10,9 м2 з 
навісом літ. В площею 54,0 м2;
прохідна літ. Ж;

фруктосховище літ. Б;

прохідна літ. А-1;

гараж літ. Б-1;

СБ павільйон

766,1 

64,9 

16,2 

158,4 

18,8 

752,8 

121,8 

Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Комарова, 9;

Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Комарова, 7б;
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Комарова, 7а;
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Комарова,7а;
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Леніна, 65а;
Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Леніна, 65а;
в/ч аеродрому, м. Умань 
Черкаської області

ЧФ Концерну 
«Військторг-
сервіс»

31
.1

0.
15

5 Частина адміністративного при-
міщення

30,6 Черкаська обл., 
м. Кам’янка, пров. Галі 
Кудрі, 10

Управління 
Державної 
казначейської 
служби України 
у Кам’янському 
районі Черкась-
кої області

31
.1

0.
15

6 Частина приміщення (кімн. 
11) чотириповерхової цегляної 
будівлі

15,32 м. Черкаси, вул. Смілян-
ська, 120/1

Черкаська філія 
інституту «Укрді-
просад» 31

.1
0.

15

7 Частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі 
п’ятиповерхового житлового 
будинку

10,5 Черкаська обл., м. Умань, 
вул. Глібка, 17

Уманський 
національний 
університет са-
дівництва 31

.1
0.

15



5

4 листопада 2015 року№ 51 (900)

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості майна об’єкта приватизації.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Адреса об’єкта 

оцінки
Спосіб при-

ватизації
Дата 

оцінки

1 Об’єкт державної власності групи В – єдиний 
майновий комплекс державного підприємства 
«Черкаський державний завод хімічних реактивів» 

18036, м. Черка-
си, вул. Чигирин-
ська, 21

Аукціон
31.10.15

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, (далі 
– Положення) документація подається претендентом в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності». До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну 
грошову оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), 
завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про 
претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. поді-
бного майна, тощо). 

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

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській 
області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205. 

Останній день подання заяв – 13 листопада 2015 року.
конкурс відбудеться 19 листопада 2015 року о 10.00 у рв 

фдму по черкаській області за адресою: 18000, м. черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, тел. 37-29-71.

чернігівська обЛасть
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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2 Балансоутримувач Місцезнахо-
дження об’єкта

Дата 
оцінки

1 Частина приміщень будівлі 
їдальні, в тому числі: при-
міщень на першому повер-
сі та на другому поверсі

512,5:
108,75;
403,75

Чернігівський професійний 
ліцей залізничного тран-
спорту

м. Чернігів, 
вул. Папанін-
ців, 18а

31.10.15

2 Нежитлове приміщен-
ня на першому поверсі 
дев’ятиповерхового жит-
лового будинку

23,9 ДПТНЗ «Чернігівський про-
фесійний будівельний ліцей»

м. Чернігів, 
просп. Миру, 
247а

31.10.15

3 Частина приміщення 
в будівлі виробничого 
корпусу

135,0 Відокремлений підрозділ 
Національного університету 
біоресурсів і природокорис-
тування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут»

Чернігівська 
обл., м. Ніжин, 
вул. Механіза-
торів, 13

31.10.15

4 Нежитлові приміщення 
першого поверху двопо-
верхової адмінбудівлі

80,0 Управління Державної каз-
начейської служби України в 
Ічнянському районі Чернігів-
ської області

м. Ічня, вул. Ге-
роїв Майдану, 8

31.10.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
за № 1096/19834. 

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності передбачена наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцін-
ки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документа-
ми оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціноч-
ної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; 
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду 
у проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких 
додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна.

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

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка подається в запечатаному конверті з  

описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтверд-
них документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 29.08.2011 № 1270); копія установчого документа претендента; 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк ви-
конання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під-
писання договору на проведення оцінки об’єкта оренди.

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

конкурс відбудеться у рв фдму по чернігівській області  
о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адре-
сою: м. чернігів, просп. миру, 43.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ 
ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. 
Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по Запорізькій області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  

діяльності, що відбувся 17.09.2015
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

переможцями визнано:
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта 

оренди – нежитлових приміщень № 210, № 211, № 212 загальною пло-
щею 50,1 м2, вбудованих в перший поверх п’ятиповерхового будинку 
артистів цирку (літ. А-5), що перебуває на балансі державного підпри-
ємства «Запорізький державний цирк». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 137;

ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання ро-
біт з оцінки об’єкта оренди – вбудованого в перший поверх учбово-
лабораторного корпусу триповерхової будівлі нежитлового приміщення 
(літ. А-3, частина приміщення № 114 площею 7,28 м2), що перебуває на 
балансі Запорізького національного технічного університету. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 194;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – 
частини нежитлового приміщення № 95, вбудованого в перший поверх 
триповерхової будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А-3), загальною 
площею 21,68 м2, що перебуває на балансі Запорізького національного 
технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запо-
ріжжя, вул. Гоголя, 64;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – 
державного нерухомого майна загальною площею 6,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Запорізького національного технічного універ-
ситету, а саме: частини приміщення коридору № 39 навчального 
корпусу № 3, реєстровий номер 02070849.2.АААККДД968, площею 
2,0 м2; частини приміщення вестибуля № 59 корпусу № 4, реєстро-
вий номер 02070849.2.АААККДД969, площею 2,0 м2; частини при-
міщення коридору № 60 учбового корпусу № 5, реєстровий номер 
02070849.2.АААККДД973, площею 2,0 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича на 
виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення 
118-119 (частина приміщення № 4) загальною площею 2,0 м2, вбудо-
ваного в перший поверх будівлі гуртожитку (літ. А-9), що перебуває на 
балансі Мелітопольського державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька 
обл., м. Мелітополь, вул. Крупської, 9;

ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – 
вбудованих в перший та другий поверхи двоповерхової будівлі май-
стерні нежитлових приміщень (літ. Б-2, приміщення першого поверху 
№ 36, № 38, № 41 площею 130,0 м2, приміщення другого поверху № 87, 
№ 88, № 90, № 91 площею 37,7 м2) загальною площею 167,7 м2, що пе-
ребувають на балансі державного навчального закладу «Запорізький 
професійний ліцей сервісу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69050, 
м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129;

ТОВ «Національна експертно-правова группа» на виконання робіт 
з оцінки об’єкта оренди – частини нежитлового приміщення № 240 
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі головного учбового корпусу 
(літ. А-3-4, А3-2, А4, А5), що перебуває на балансі Запорізького націо-
нального технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;

фізичну особу – підприємця Башірову Ларису Олексіївну на ви-
конання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованих в одноповерхову 
будівлю господарського корпусу з котельнею та окремою кисневою 
(літ. Д) нежитлових приміщень з № 41 до № 43 включно загальною 
площею 45,0 м2, що перебувають на балансі державного закладу 
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони 
здоров’я України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька 
обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, 33;

фізичну особу – підприємця Перевая Володимира Сергійовича 
на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – вбудованих в другий по-
верх експериментально-лабораторного корпусу (літ. А) нежитлових 
приміщень кімн. 222 (приміщення 1, 3) загальною площею 108,0 м2, 
що перебувають на балансі ДП «Український науково-дослідний інсти-
тут спеціальних сталей, сплавів та феросплавів». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а.

інформація 
рв фдму по одеській області про підсумки  

конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  
діяльності, що відбувся 16.09.2015

1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди.

№ 
з/п Найменування об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
Балансо-
утримувач

Переможець 
конкурсу – CОД

1 Будинок на території сміт-
тєспалювальної установки 
(55,9м2), піч сміттєспалюваль-
на (78,0 м2) та сміттєспалю-
вальна установка (15,6 м2)

149,5 Одеська обл., 
м. Южне, 
вул. Берего-
ва, 11

Державне підпри-
ємство «Адміні-
страція морських 
портів України»

ТОВ «Одеська 
регіональна 
експертна 
компанія»

2 Нежитлове приміщення 
підвального поверху (інв. 
№ 10320214)

158,4 м. Одеса, 
вул. Гайда-
ра, 13

ДП «Одеська 
об’єднана дирек-
ція будівництва 
водогосподар-
ських об’єктів»

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

3 Нежитлові приміщення у бу-
дівлях (А, Б), учбовий корпус 
А – 138,1 м2, учбовий корпус 
Б (напівпідвал) – 139,5 м2, 
перший поверх – 160,5 м2, 
другий поверх – 160,1 м2

598,2 Одеська обл., 
м. Біл го род-
Дніст ров сь-
кий, вул. Су-
ворова, 5

Національна ака-
демія статистики, 
обліку та аудиту

ТОВ «Кон-
салтингова 
компанія «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

4 Нежитлове приміщення будівлі 
управління порту № 4 (інв. 
№ 072503)

14,7 м. Одеса, пл. 
Митна, 1/3

ДП «Одеський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Кон-
салтингова 
компанія «Бюро 
оцінки Стефа-
нович»

5 Нежитлове приміщення 
будівлі заводоуправління 
(інв.№ 100089)

33,0 м. Одеса, 
вул. Гефта, 3

ДП «Одеський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Експертне 
агентство 
«Укрконсалт»

6 Частина ангару (інв. № 1099) 100,0 Одеська обл., 
м. Южне, 
вул. Берего-
ва, 11

Южненська філія 
ДП «Адміністрація 
морських портів 
України»

ФОП  
Лемза І. В.

7 Нежитлове приміщення № 303 
в будівлі «Корпус № 2 з тепло-
пунктом» (інв. № 060382)

15,7 м. Одеса, 
вул. Андрієв-
ського, 2

ДП «Одеський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Вердикт 
Експертиза»

8 Нежитлове приміщення ТП 
4003 (інв. № 4625)

14,3 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
вул. Північ-
на, 4

ДП «Іллічівський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «Експертне 
агентство «Укр-
консалт»

2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору 
оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

Балансо-
утримувач

Переможець  
конкурсу – CОД 

1 Частина вестибуля на пер-
шому поверсі навчального 
корпусу № 4

2,0 м. Одеса, пров. 
Матросова, 6

Одеський дер-
жавний аграрний 
університет

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

2 Частина вестибуля на пер-
шому поверсі навчального 
корпусу № 2

2,0 м. Одеса, 
вул. Пантелей-
монівська, 13

Одеський дер-
жавний аграрний 
університет

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

3 Нежитлове приміщення в 
будівлі адміністративного 
призначення № 4 

22,8 Одеська обл., 
м. Біл го род-
Дніст ров сь кий, 
вул. Шаб-
ська, 81

ДП «Білгород-
Дністровський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ ОФ «ІНЮГ-
Експертиза»

4 Нежитлове вбудоване при-
міщення на 2-му поверсі 
2-поверхової будівлі ТП 17 
на ППК -3

20,0 Одеська обл., 
м.Ізмаїл, ДП 
«ІМТП»

ДП «Ізмаїльський 
морський торго-
вельний порт»

ТОВ «ЕОС»

5 Приміщення першого по-
верху чотириповерхової 
будівлі гуртожитку ОНМУ

42,0 м. Одеса, 
вул. Старо-
портофранків-
ська, 59

Одеський націо-
нальний морський 
університет

ТОВ «Консалтин-
гова компанія 
«Бюро оцінки 
Стефанович»

6 Нежитлове приміщен-
ня першого поверху 
4-поверхової будівлі учбо-
вого корпусу № 2 ОНПУ

12,0 м. Одеса, 
просп. Шевчен-
ка, 1

Одеський націо-
нальний політех-
нічний університет

ПП «Аркада Юг»

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу  

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

оренди,що відбувся 30.09.2015
Група інвентарних об’єктів, а саме: нежитлове приміщення техніч-

ного поверху площею 35,0 м2; ділянка даху площею 6,0 м2 за адресою: 
Сумська обл., м. Глухів, вул. Терещенків, 47 (балансоутримувач – Глу-
хівський національний педагогічний університет імені Олександра До-
вженка). Переможець конкурсу – СПД ФОП Даниленко О. І., м. Суми.

Нежитлові приміщення загальною площею 36,6 м2 за адресою: Сум-
ська обл., м. Шостка, вул. Горького 14а (балансоутримувач – Головне 
управління статистики у Сумській області). Переможець конкурсу – СПД 
ФОП Педченко А. М., м. Суми.

вивч аємо попит
ПереЛік 

потенційних об’єктів оренди державного майна, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів господарських товариств,  
але обліковуються на їх балансі та перебувають в управлінні відповідних регіональних відділень фдму

№ 
з/п

Регіональне відділення Балансоутримувач Інформація щодо потенційного об’єкта оренди

Назва Контактний телефон відпові-
дального співробітника

Код  
за ЄДРПОУ Назва Назва Місцезнаходження Пропозиції щодо  

використання Характеристика Площа, м2

ЗаПоріЗька обЛасть

1 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-94 191253 ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» Підсобне господарство – свинарник на 300 місць; дробарка 
«Волгарь-5»; дробарка «Волгарь-5»

Запорізька обл., Пологівський 
р-н, м. Пологи, вул. Кар’єр-
на, 28

Для здійснення виробничої  
діяльності

Знаходиться в межах м. Пологи, на території 
ТОВ «Мінерал». Придатне для здійснення ви-
робничої діяльності. Частково наявні комунікації

705,8

2 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-94 191253 ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» Будівля котельні; побутова будівля котельні; майданчик ко-
тельні

Запорізька обл., Пологівський 
р-н, м. Пологи, вул. Кар’єр-
на, 28

Для здійснення виробничої  
діяльності

Знаходиться в межах м. Пологи, на території 
ТОВ «Мінерал». Частково наявні комунікації. 
Тривалий час не використовується

877,0

3 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-93 1239559 ЗАТ «Запоріжбуд» Виробнича будівля, літ. А; мийка, літ. Б; майстерня, літ. З; 
склад, літ. П; склад, літ. Р; склад, літ. С; майстерня, літ. М; га-
раж, літ. О; гараж, літ. У; склади, літ. Н, Т, Ч, Ю, Я; електрозва-
рювальний цех, літ. Л; циркулярна, літ. Ц; навіс, літ. Ш; ворота, 
№ 1, 3, 6, 7, 8, 9; площадка під обладнання № 2; оглядова яма 
№ 4; вапняна яма № 5; огорожа № 11; замощення І

м. Запоріжжя, вул. Зої 
Космодем’янської, 4

Для здійснення виробничої  
діяльності

Знаходиться в центральній частині м. Запоріж-
жя. Частково наявні комунікації. Придатне для 
здійснення виробничої діяльності

2 590,7

4 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-93 1239559 ЗАТ «Запоріжбуд» Зварювальний цех, літ. З; навіс, літ. Р; гараж № 1, № 2, 
літ. К-2; склади, літ. М, О 

м. Запоріжжя, вул. Експресів-
ська, 28

Для здійснення виробничої 
діяльності

Знаходиться в промисловій зоні м. Запоріжжя, 
має зручні під’їзні автомобільні шляхи. Частко-
во наявні комунікації. Придатне для виробничої 
діяльності

457,8

5 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-93 1239559 ЗАТ «Запоріжбуд» Склад ПММ, літ. Д; склад ПММ, літ. Л; прохідна, літ. Н; склад, 
літ. Г; паркан, № 5; майданчик під склад, № 9; майданчик 
тельфера, № 10; замощення, І; паркан, № 6; паркан, № 7; пар-
кан, № 8; хвіртка № 2; ворота № 1; ворота № 3; ворота № 4; 
архів № 3 другого поверху літ. К-2

м. Запоріжжя, вул. Експресів-
ська, 28

Для здійснення виробничої  
діяльності

Знаходиться в промисловій зоні м. Запоріжжя, 
має зручні під’їзні автомобільні шляхи. Частко-
во наявні комунікації. Придатне для виробничої 
діяльності

61,0

6 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-93 1239559 ЗАТ «Запоріжбуд» Зварювальний цех, літ. В з навісом, літ. П м. Запоріжжя, вул. Експресів-
ська, 28

Для здійснення виробничої  
діяльності

Знаходиться в промисловій зоні м. Запоріжжя. 
Частково наявні комунікації. Придатне для ви-
робничої діяльності

358,5

7 РВ ФДМУ по Запо-
різькій області

226-07-85; 226-07-93 38025346 ТОВ «МАССА ГРУПП» Навіс, літ. Б (споруда); навіс, літ. В (споруда); навіс, літ. Г 
(споруда); навіс, літ. Д (споруда); сторожка, літ. Е (будівля); 
битовка, літ. Ж (будівля); склад, літ. З (будівля); склад, літ. З 
(будівля); битовка, літ. К (споруда); будівля кафе, літ. Л; на-
віс, літ. М (споруда); вбиральня, літ. Н (споруда); вбиральня, 
літ. Н (споруда); ворота № 1 (споруда); ворота № 2 (споруда); 
ворота № 4 (споруда); паркан № 3 (споруда); паркан № 5 (спо-
руда); паркан № 7 (споруда); автостоянка № 6 (замощення)

м. Запоріжжя, вул. Пере-
моги, 62

Для здійснення господарської 
діяльності

Автостоянка № 6 (замощення) пов’язана з 
об’єктами цивільної оборони: під асфальтовим 
покриттям стоянки знаходяться сховища. По-
рядок використання необхідно узгоджувати з ГУ 
ДСНС України в Запорізькій області. Комплекс 
будівель і споруд розташований в центральній 
частині м. Запоріжжя, має зручні під’їзні шляхи. 
Частково наявні комунікації

93,4



6

4 листопада 2015 року № 51 (900)

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

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

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

проДаж об’єктів групи а

Продовження рубрики. Початок на стор. 1

одеська обЛасть
інформація 

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

державного підприємства «енергомонтажний  
поїзд № 754» разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Дер-
жавного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із 
земельною ділянкою.

Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінар-
ська, 15а.

Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будів-

ництво житлових і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні 
роботи. 

Відомості про об’єкт приватизації. До складу ЄМК входять: 
контора за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а; виробнича 
база за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Аван-
гард, вул. Базова, 5.

Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині 
підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку. 

До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди 
загальною площею 1 507,0 тис. м2, у т. ч.: 

будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 
129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова 
дерев’я на каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загаль-
ною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976, од-
ноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною пло-
щею 184,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ганок (літ. в) 
загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; 
навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2, рік введен-
ня в експлуатацію – 2008; цех-склад для побутових робіт (літ. Д) 
загальною площею 193,1 м2, кам’яний, рік введення в експлуа-
тацію – 1989; склад РУХ-20 (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, 
кам’яний, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна кам’яна 
(літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію 
– 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік 
введення в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною 
площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;

споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення; 
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 40 од. 
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці пло-

щею 1,4305 га в районі 7 км Овідіопольської дороги, забезпе-
чено під’їзними автошляхами, енергозабезпеченням, територія 
огороджена. 

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастро-
вий номер 5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі про-
мисловості. 

Цільове призначення: для експлуатації та обслуговування ви-
робничих об’єктів підприємства.

Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне 
середовище підприємство не здійснює.

Статутний капітал становить 132,0 тис. грн. 
Заборгованість станом на 30.09.2015: кредиторська – 2 468,1 

тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 
655,1 тис. грн, перед Пенсійним фондом України – 568,2 тис. грн,  
бюджетом – 938,5 тис. грн, інші поточні забов’язання – 306,3 тис. 
грн, збитки за 9 місяців 2015 року – 305 тис. грн.

Чисельність працюючих: 11 осіб, у т. ч.: начальник, головний 
бухгалтер, 9 робітників. 

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ 
– 9 928 333,33 грн (дев’ять мільйонів дев’ятсот двадцять ві-
сім тисяч триста тридцять три грн 33 коп.), у т. ч.: майна ЄМК 
– 3 690 083,33 грн. (три мільйони шістсот дев’яносто тисяч ві-
сімдесят три грн 33 коп.), земельної ділянки – 6 238 250,00 грн.
(шість мільйонів двісті тридцять вісім тисяч двісті п’ятдесят  
грн). 

ПДВ – 1 985 666,67 грн (один мільйон дев’ятсот вісімдесят  
п’ять тисяч шістсот шістдесят шість грн 67 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв 
– 11 914 000,00 грн (одинадцять мільйонів дев’ятсот чотир-
надцять тисяч грн), у т. ч.: майна ЄМК – 4 428 100,00 грн. (чотири 
мільйони чотириста двадцять вісім тисяч сто грн), земельної ді-
лянки – 7 485 900,00 грн (сім мільйонів чотириста вісімдесят п’ять 
тисяч дев’ятсот грн). 

Умови продажу об’єкта: 
1. Зберігати профіль діяльності підприємства протягом 3 років, 

а саме: виконання енергомонтажних робіт, монтаж інженерних 
мереж, монтаж внутрішніх та зовнішніх електромереж, систем 
електропостачання, електрообладнання, електроосвітлення, при-
ладів і засобів вимірювання; виконання будівельно-монтажних 
робіт, зведення бетонних, залізобетонних та металевих конструк-
цій, монтаж технологічного устаткування об’єктів виробничого та 
житлового призначення.

2. Учасником конкурсу може бути особа, статутом якої перед-
бачена вищезазначена діяльність та яка має ліцензії на зазначену 
діяльність і працює на відповідному ринку виконання робіт та на-
дання послуг не менш як 3 роки. 

3. Зберігати протягом 3 років кількість робочих місць, яка іс-
нує  на час укладення договору купівлі-продажу та створити нові 
робочі місця у кількості не менш як 5 одиниць протягом одного  
року.

4. Дотримуватись соціальних гарантій та прав трудового ко-
лективу, передбачених чинним законодавством України та умова-
ми колективного договору, у т. ч. повноти і своєчасності виплати 
оплати праці не нижче мінімального рівня.

5. Дотримуватись екологічних та санітарних норм і правил екс-
плуатації об’єкта приватизації. 

6. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабю-
джетними фондами.

7. Забезпечити сплату податків до бюджетів усіх рівнів та по-
забюджетних фондів. 

8. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомон-
тажний поїзд № 754» з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи 
державного підприємства в установленому законодавством по-
рядку протягом 6 місяців.

9. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний по-
їзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного 
архіву м. Одеси протягом 6 місяців.

10. Покупець зобов’язаний оформити право власності на зе-
мельну ділянку та забезпечити подальше використання земельної 
ділянки згідно з чинним законодавством України.

11. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків дер-
жавного підприємства.

12. Забезпечити протягом 30 днів виплату заробітної плати у 
сумі 655,1 тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, 
яка буде визначена за період з 30.09.2015 до дати підписання акта 
приймання-передання.

13. Умови, які зазначені у п.п. 1 –12, вступають в дію з моменту 
підписання акта приймання-передання.

14. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості ста-
ном на 30.09.2015 у сумі 1 813,00 тис. грн, у т. ч. перед бюджетом 
– 938,5 тис. грн, Пенсійним фондом України – 568,2 тис. грн та інші 
поточні зобов’язання – 306,3 тис. грн протягом 30 днів з моменту 
укладення договору купівлі-продажу.

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

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне 
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта прива-
тизації.

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

Грошові кошти у розмірі 1 191 400,00 грн, що становить 10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться одержува-
чу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37313002004570, 
МФО 828011, код 20984091, банк ГУДКСУ в Одеській області, 
м. Одеса.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону відбудеться 25 листопада 2015 року об 11.00 за 
адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й по-
верх, каб. 1112.

Останній день приймання заяв – 17 листопада 2015 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 

за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отри-
мати за телефонами: 731-50-36, 728-72-62.

Приймання заяв: понеділок – четверг з 9.00 до 16.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, 
вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1113.

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

Приватне акціонерне товариство «комсомоЛьське рудоуПравЛіння»,  
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 00191827

2 Найменування товариства ПрАТ «Комсомольське рудоуправління»

3 Місцезнаходження товариства 87250, Донецька обл., Старобешів- 
ський р-н, м. Комсомольське,  
вул. Леніна, 1-1

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 284 914 000,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 3 717 900

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного  
капі талу, %

0,326

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 3 376 671,14

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 2 215

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 2 688,6044

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.

500 983

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 1 659 817 

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

№  
з/п

Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 616022 723206 500983

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 367400 403485 255641

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

167,67 179,24 195,97

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 67883 137423 58883

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 361423 596288 628992

6 Оборотні активи, тис. грн. 601624 773815 1084910

1 2 3 4 5

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 143 213

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн. 963047 1370103 1659817

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 597373 973560 1035057

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 73020 10242 12044

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 32996 119509 121585

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 259658 266792 491131

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 963047 1370103 1659817

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» проводить свою виробничу діяльність відповідно до законів України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи» та інших чинних нормативних документів

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не порушувалася

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) 26.11.2015 

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», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 725/21038).

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

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; 
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компа-
нії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в 
офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку 
країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які 
прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна», 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 спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».



7

4 листопада 2015 року№ 51 (900)

проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

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

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

ПубЛічне акціонерне товариство «кам’янець-ПодіЛьськсіЛьмаШ»,  
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 00236062

2 Найменування товариства ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

3 Місцезнаходження товариства 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Індустріальна, 1а

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 114 030,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 27 269

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного  
капі талу, %

5,978

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 6 817,25

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 41

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) Так

14 Площа земельної ділянки, га 19,0

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)

14360570, ПАТ КБ «Приватбанк»

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.

1 319 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 3 046 

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

№  
з/п

Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 2621 1970 1319

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 2095 1705 1316

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

125,11 115,54 100,23

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 0,00 -586,00 70,00

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 1541 1387 1239

6 Оборотні активи, тис. грн. 7491 2447 1807

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 3 2 0

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

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

ПубЛічне акціонерне товариство «кам’янець-ПодіЛьськсіЛьмаШ»,  
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 00236062

2 Найменування товариства ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

3 Місцезнаходження товариства 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-
Подільський, вул. Індустріальна, 1а

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 114 030,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 114 031

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного  
капі талу, %

25,00

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 28 507,75

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 41

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) Так

14 Площа земельної ділянки, га 19,0

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)

14360570, ПАТ КБ «Приватбанк»

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.

1 319 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 3 046 

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

№  
з/п

Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 2621 1970 1319

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 2095 1705 1316

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

125,11 115,54 100,23

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 0,00 -586,00 70,00

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 1541 1387 1239

6 Оборотні активи, тис. грн. 7491 2447 1807

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 3 2 0

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

1 2 3 4 5

9 Баланс активів, тис. грн. 9035 3834 3046

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 5325 -454 -384

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. 3710 4288 3430

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 9035 3834 3046

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

1. Обсяг викидів – відсутній. 2. Утворення і розміщення відходів – відсутні. 3. Стан земельної ділянки – задовільний. 4. Природоохоронне 
обладнання та споруди – відсутні. 5. Сплата екологічного податку – не сплачувався

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

25.08.2004 господарським судом Хмельницької області порушено справу № 13/220-Б про банкрутство та відкрито процедуру розпоря-
дження майном. Ухвалою суду від 31.08.2011 припинено процедуру розпорядження майном та відкрито процедуру санації. 19.02.2014 
ухвалою суду задоволено клопотання керуючого санацією про продовження процедури санації на 6 місяців – до 28.07.2014. Ухвалою 
господарського суду Хмельницької області від 24.09.2014 справа 313/220-Б затверджено Мирову угоду від 23.09.2014 та припинено про-
цедуру санації ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «Перспектива»

2 Місцезнаходження фондової біржі м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а

3 Телефон для довідок 537-62-12

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 25.11.2015 

5 Час початку торговельної сесії 12.00

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», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 725/21038).

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

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; 
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компа-
нії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в 
офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку 
країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які 
прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна», 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 спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

1 2 3 4 5

9 Баланс активів, тис. грн. 9035 3834 3046

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 5325 -454 -384

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. 3710 4288 3430

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 9035 3834 3046

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

1. Обсяг викидів – відсутній. 2. Утворення і розміщення відходів – відсутні. 3. Стан земельної ділянки – задовільний. 4. Природоохоронне 
обладнання та споруди – відсутні. 5. Сплата екологічного податку – не сплачувався

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

25.08.2004 господарським судом Хмельницької області порушено справу № 13/220-Б про банкрутство та відкрито процедуру розпоря-
дження майном. Ухвалою суду від 31.08.2011 припинено процедуру розпорядження майном та відкрито процедуру санації. 19.02.2014 
ухвалою суду задоволено клопотання керуючого санацією про продовження процедури санації на 6 місяців – до 28.07.2014. Ухвалою 
господарського суду Хмельницької області від 24.09.2014 справа 313/220-Б затверджено Мирову угоду від 23.09.2014 та припинено про-
цедуру санації ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «Перспектива»

2 Місцезнаходження фондової біржі м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а

3 Телефон для довідок 537-62-12

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 25.11.2015 

5 Час початку торговельної сесії 12.00

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», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 9 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 9 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 725/21038).

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

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної влади; 
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компа-
нії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареєстровані в 
офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку 
країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які 
прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна», 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 спе-
ціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІйСЬКОВОГО МАйНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація 
управління сбу у Львівській області про проведення  

конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: Управління 

Служби безпеки України у Львівській області, поштова адреса: 79012, м. Львів, 
вул. Вітовського, 55.

� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщен-
ня котельні площею 38,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за 
адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 1.

Балансоутримувач: Управління СБУ у Львівській області. 
Ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про неза-

лежну оцінку на 31.05.2015 становить 61 760,00 грн (без ПДВ). 
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – вересень 

2015 року становить 778,71 грн (без Пдв) при застосуванні орендної ставки 
15 % для розміщення котельні на альтернативних видах палива. У подальшому 
орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекси інфляції. 

Термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією 
відповідно до вимог чинного законодавства.

Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбіль-

ший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно з початковим 
розміром орендної плати; авансовий внесок у розмірі, не меншому, ніж мі-
сячна орендна плата, протягом місяця з моменту укладення договору орен-
ди; своєчасна (щомісяця до 15 числа місяця, наступно го за звітним) і в повно-
му обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення  

приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укла-
дення прямих договорів з по стачальними організаціями (до моменту укладення 
прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), 
компен сація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу терито рію, 
компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; збереження орен-
дованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; виконання 
капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги 
на відшкодування; страхування майна на ко ристь орендодавця на суму, не меншу, 
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації 
та пере ходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; безумовне до-
тримання вимог перепускного режиму на об’єкт оренди.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орен дованого 
майна.

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

Для участі в конкурсі потрібно подати документи, зазначені в п. 3.2 наказу 
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:

заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником 
кон курсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; відомості про фінансовий стан (плато спроможність) учасника конкур-
су; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; зобов’язання (про позиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відо-
бражається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному кон верті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».

конкурс буде проведено за наявності заяв про оренду від двох і більше 
учасників конкурсу, що надійшли протягом місяця з дати опуб лікування цієї 
інформації у газеті «відомості приватизації» за адресою: 79012, м. Львів, 
вул. д. вітовського, 55, контактні телефони: (032) 258-82-21, 258-84-65.

інформація  
кев м. харкова про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, 

адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 71,9 м2 у будівлі № 1 (гуртожиток) військового містечка № 205 
за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 22а.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного 
законодавства, становить 1 589,01 грн на місяць (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під роз-

міщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; компенсація 
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; 
компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремон-
ту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за 
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачаль-
ними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної 
плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший 
(базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці  
оренди.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 ка-
лендарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «відомості 
приватизації». тел./факс для довідок (057) 700-44-63.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАйНА

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАйНО В ОРЕНДУ

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

о р е н Д а

ЗаПоріЗька обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
пло-

ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство 
внутрішніх справ 
України

08734500, лікарня (з поліклінікою) ГУМВС Укра-
їни в Запорізькій області, 69057, м. Запоріжжя, 
вул. О. Матросова, 29, тел. (061) 234-22-18

Нежитлове приміщення № 67 першого поверху будівлі служби охорони здоров’я 
(літ. Г-5) 

08734500.1.ТГЧЮБР001 м. Запоріжжя, 
вул. О. Матро-
сова, 29

9,0 24 495,00 2 роки  
364 дні

Розміщення буфету, що 
не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи

2 РВ ФДМУ  
по Запорізькій  
області

38025346, державне нерухоме майно, що не  
увійшло до статутного капіталу ВАТ «ГАММА» у 
процесі приватизації та знаходиться на зберіганні 
у ТОВ «МАССА ГРУПП», 69035, м. Запоріжжя, 
просп. Маяковського, 11, тел. (067) 195-75-45

Навіс (літ. Б); навіс (літ. В); навіс (літ. Г); навіс (літ. Д); сторожка (літ. Е); битовка 
(літ. Ж); битовка (літ. К); ворота № 1; ворота № 4; паркан № 5; паркан № 7; авто-
стоянка № 6

38025346.2.ААББЕЖ896; 38025346.2.ААВАВГ115; 
38025346.2.ААВАВГ116; 38025346.2. ААВАВГ117; 

38025346.2. ААВАВГ118; 38025346.2. ААВАВГ1169; 
38025346.2. ААВАВГ121; 38025346.2. ААВАВГ125; 
38025346.2. ААВАВГ128; 38025346.2. ААВАВГ130; 
38025346.2. ААВАВГ131; 38025346.2. ААВАВГ132

м. Запоріжжя, 
вул. Перемо-
ги, 62

4 208,0 760 603,00 50 років Розміщення стоянки для 
автомобілів

3 Запорізька  
обласна  
державна  
адміністрація 

05755571, державне майно, що не увійшло під час 
корпоратизації до статутного капіталу ПАТ «Запо-
різький завод «Перетворювач» та залишилось на 
його балансі, 69035, м. Запоріжжя, вул. Дніпропе-
тровське шосе, 9, тел. (061) 228-14-30, 228-70-91

Нежитлові приміщення з № 30 до № 36, з № 38 до № 40, з № 42 до № 53, з № 55 до 
№ 59, з № 61 до № 79 включно, вбудовані в перший поверх триповерхової будівлі 
їдальні (літ. А-3) інв. № 7; індивідуально визначене майно у складі: стелаж спс 1 інв. 
№ 113359; стелаж спс 1, інв. № 113360; шафа холодильна ШХ – 08, інв. № 113875; 
шафа холодильна ШХ – 08, інв. № 17826; ванна мийна, інв. № 18842; ванна мийна, 
інв. № 18843; шафа для хліба, інв. № 201008; шафа для одягу, інв. № 201014;  
шафа для одягу, інв. № 201015; шафа для одягу, інв. № 201017; люстра Алмаз,  
інв. № 201076; шафа холодильна ШК – 1.12, інв. № 201139; шафа металева,  
інв. № 201319; м’ясорубка, інв. № 201337; електроплита П7СМ-4ШБ, інв. № 201503; 
електроплита П7С7-ШБ, інв. № 201504; шафа холодильна ШК– 1.12, інв. № 201506; 
електросковорода С7СМ-0.5, інв. № 201657; часи електрон-7, інв. № 201755; лінія 
АСГ-СП, інв. № 202690; посудомийна машина МПУ-1400, інв. № 202789; стелаж,  
інв. № 203911; стелаж, інв. № 203912; стелаж, інв. № 203913; стелаж, інв. № 203914; 
машина тістоміс.2ХТМ, інв. № 203915; стелаж, інв. № 203958; кремовзбивалка,  
інв. № 30010; шафа пекарська ШПЕ-204, інв. № 517721; шафа пекарська  
ШПЕ-204, інв. № 517722; стелаж металевий, інв. № 18874; стелаж металевий,  
інв. № 18875

05755571.4.АААДЕВ056; 05755571.4.МУФЦЖЧ604; 
05755571.4.МУФЦЖЧ605; 05755571.4.МУФЦЖЧ609; 
05755571.4.МУФЦЖЧ613; 05755571.4.МУФЦЖЧ613; 
05755571.4.МУФЦЖЧ616; 05755571.4.МУФЦЖЧ623; 
05755571.4.МУФЦЖЧ624; 05755571.4.МУФЦЖЧ625; 
05755571.4.МУФЦЖЧ627; 05755571.4.МУФЦЖЧ628; 
05755571.4.МУФЦЖЧ632; 05755571.4.МУФЦЖЧ640; 
05755571.4.МУФЦЖЧ642; 05755571.4.МУФЦЖЧ644; 
05755571.4.МУФЦЖЧ645; 05755571.4.МУФЦЖЧ646; 
05755571.4.МУФЦЖЧ647; 05755571.4.МУФЦЖЧ653; 
05755571.4.МУФЦЖЧ659; 05755571.4.МУФЦЖЧ660; 
05755571.4.МУФЦЖЧ670; 05755571.4.МУФЦЖЧ671; 
05755571.4.МУФЦЖЧ672; 05755571.4.МУФЦЖЧ673; 
05755571.4.МУФЦЖЧ674; 05755571.4.МУФЦЖЧ676; 
05755571.4.МУФЦЖЧ678; 05755571.4.МУФЦЖЧ685; 
05755571.4.МУФЦЖЧ686; 05755571.4.МУФЦЖЧ694; 

05755571.4.МУФЦЖЧ695

м. Запоріжжя, 
вул. Дніпро-
петровське 
шосе, 9

640,8 1 305 025,00 2 роки  
364 дні

Розміщення їдальні, що 
не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму  
по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди із супровідним 
листом. 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».

Львівська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

34509969, Державне підприємство «Новояворівське державне підприємство «Екотрансенерго», 
81053, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, тел. (03256) 4-18-87

Будівля тимчасового 
складу матеріалів

Інформація 
відсутня

Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий 
Яр, вул. Приозерна, 106а

293,4 170 465,00  
станом на 31.08.2015

25 років Виробництво столярних 
виробів

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».

микоЛаївська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий  
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

00854995, Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове», Миколаїв-
ська обл., Миколаївський р-н, с. Степове, тел.: (0512) 51-13-58, 51-12-35

Нежитлові приміщення ма-
газину

00854995.1. ЕЯАГММ053 м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 14б 84,4 196 400,00 2 роки 364 дні Розміщення зоомагазину

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

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 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимальний 
строк оренди мета використання

1 Державна пені-
тенціарна служба 
України

08564179, Ізмаїльський слідчий ізолятор УДПтСУ в Одеській області, 
68601, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Суворова, 70, тел. (04841) 7-54-03 

Нежитлові будівлі виправної колонії № 141, а саме: 
склад металоконструкцій «Модуль» (735,0 м2);
цех № 10 (будівля) (881,0 м2); 
офіс (38,8 м2)

08564205.1.ТЯДЦБЯ505; 
08564205.1.ТЯДЦБЯ508; 
08564205.1.ТЯДЦБЯ509

Одеська обл., Кілій-
ський р-н, м. Вилко-
ве, вул. Сонячна

1 654,8 468 308,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення виробничих приміщень по переробці 
очерету та виробництва паливних пілетів – брикетів 
з очерету (інше використання нерухомого майна) та 
розміщення офіса

2 Міністерство інфра-
структури України

38728457, ДП «Адміністрація морських портів України» (Одеська філія), 
65026, м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-35-00

Частина нежитлового приміщення 38727770.10.АААИГА203 м. Одеса, Митна 
площа, 1/2

2,0 47 985,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення банкомата

3 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026, 
м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-47-00

Частина нежитлового приміщення 01125666.1.АААИГА176 м. Одеса, Митна 
площа, 1/2

4,5 107 969,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення банкомата

4 Міністерство інфра-
структури України

22485297, Одеська дирекція Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта», 65001, м. Одеса, вул. Садова, 10, тел. 
(048) 731-54-14

Частина коридору першого поверху двоповерхо-
вої адміністративної будівлі

21560045.1600.АААЖЕЖ874 Одеська обл., м. Бі-
ляївка, вул. Лені-
на, 150

9,0 29 064,00 1 рік Фотокопіювання, підготовка документів та інша 
спеціалізована допоміжна офісна діяльність (інше 
використання нерухомого майна)

5 Міністерство інфра-
структури України

01125672, Державне підприємство «Іллічівський морський торго-
вельний порт», 68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел.
(04868) 6-40-26

Нежитлові приміщення будівлі блоку службово-
побутових приміщень з їдальнею (349,0 м2);
частина виробничого майданчика (242,0 м2) на 
5-му терміналі порту

01125672.2.РАЯИЮК0854; 

01125672.2.РАЯИЮК0882

Одеська обл., м. Іл-
лічівськ, с. Бурлача 
Балка, вул. Північ-
на, 4

591,0 3 254 500,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро-
довольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів 
(101,6 м2); кафетерію, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи (56,8 м2); складу (128,95 м2); офіса 
(31,55 м2); побутового приміщення (інше викорис-
тання нерухомого майна) (30,1 м2); кафетерію, що не 
здійснює продаж товарів підакцизної групи (242,0 м2 )

6 Міністерство освіти 
і науки України

02546559, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ові-
діопольське професійно-технічне аграрне училище», 67800, Одеська 
обл., смт Овідіополь, вул. Театральна, 3, тел. (048251) 3-12-07

Нежитлові приміщення 3-го та 4-го поверхів 
навчально-адміністративного корпусу

02546559.1.ЧДФЛХВ002 Одеська обл., смт 
Овідіополь, вул. Теа-
тральна, 3 

1 130,2 3 481 341,00 1 рік Навчання учнів початкових класів Овідіопольського 
НВК «Загальноосвітня школа 1 – 3 ступенів – гімна-
зія ім. Т. Шевченка» (погодинно з 8.00 до 12.30)

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 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».


