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ЖИтоМИРсЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ

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

Назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності групи А – очисні спору-
ди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 м2 (літ. А), 
відстійник залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2 
(літ. В), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г), розподільча камера площею 
0,9 м2 (літ. Г1), приймальна камера площею 1,5 м2 (літ. Д), песківка конусна пло-
щею 1,8 м2 (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1), залізобетонний лоток 
10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чавунна 1200 пог. м) (літ. З).

Місцезнаходження: 12725, Житомирська обл., Баранівський р-н, Баранівське 
Державне лісомисливське господарство, Довбиське лісництво, квартал № 61.

Балансоутримувач: ПрАТ «Мар’янівський склозавод» (Житомирська обл., 
смт Марянівка, вул. Заводська, 1).

Відомості про об’єкт: комплекс будівель та споруд, а саме: будівля лаборато-
рії площею 44,1 м2 (літ. А) – одноповерхова, цегляна будівля, обладнана електро-
освітленням; відстійник залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б) – залізобетонний 
монолітний котлован; відстійник площею 995,5 м2 (літ. В) – земельне обвалування; 
розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г) – залізобетонна споруда; розподіль-
ча камера площею 0,9 м2 (літ. Г1) – залізобетонна споруда; приймальна камера 
площею 1,5 м2 (літ. Д) – залізобетонна споруда; песківка конусна площею 1,8 м2 
(літ. Е) – залізобетонна споруда; песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1) – за-
лізобетонна споруда; залізобетонний лоток 10,5 пог. м (літ. Ж) – залізобетонна 
споруда; інженерні мережі (труба чавунна 1200 пог. м) (літ. З). Загальний стан 
об’єкта – задовільний. Об’єкт розташований за межами населеного пункту на зе-
мельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні підприємства. Територія 
об’єкта не огороджена, не охороняється.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 177 177,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 212 612,40 грн, 

ПДВ – 35 435,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає 

покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта передачі здійснити 
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт в установленому зако-
нодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього при-
родного середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та 
техніки безпеки під час експлуатації об’єкта.

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

Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид-

баний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Жито-
мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській 
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 21 261,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 13578893.

Кінцевий термін приймання заяв – 29 січня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсаль-

ною біржею 02 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову 
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святос-
лава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з 
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону 
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 
52, тел. (0532) 56-00-37).

ЗАПоРІЗЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ

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

Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу 
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення 
«Б» площею 96,16 м2.

Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка, 
вул. Нова, 4а.

Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя, вул. Возз’єд-
нан ня України, 15, кв. 8.

Відомості про об’єкт: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбу-
довані в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Теплопостачання будівлі 
відключено від центральної мережі. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечен-
ня – тільки електропостачання. Підземне приміщення «Б» не має природного 
освітлення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 113 601,00 грн, ПДВ – 22 720,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 136 321,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нота-

ріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування по-
купець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно 
до вимог чинного законодавства.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 13 632,12 грн, що становить 10 % початкової ціни 

об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба 
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код 
за ЄДРПОУ 20495280.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 29.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсаль-

ною біржею 02.02.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 14.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його 
розташування.

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

Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % по-
чаткової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який при-
дбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому 
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій облас-
ті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 
226-07-75, 226-07-76.
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привАтизовАно ШляХом викупу
ПоЛтАВсЬКА обЛАстЬ

Об’єкт державної власності групи Ж – лазня, що розташована за адресою: Пол-
тавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44, що перебуває 
на балансі СТОВ «Пронозівське» (ліквадовано). Приватизовано фізичною особою, 
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 15 720,00 грн, 
у тому числі ПДВ – 2 620,00 грн.

Шановні читачі, колеги, друзі!
Від щирого серця вітаємо вас із прийдешнім Новим роком 

та Різдвом Христовим !!!

Початок нового року – це завжди нові плани, мрії та сподівання. 
Нехай новий рік буде повний справджених надій, 

здійснених мрій, досягнутих цілей, подарує багато 
яскравих моментів, радість зустрічей і перемог.

Бажаємо вам та вашим родинам щастя, 
здоров’я, благополуччя, достатку. 

А в нашій Україні нехай запанують мир, 
взаєморозуміння і любов!
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Продаж об’єктів груПи д

ХМЕЛЬНИЦЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що перебувала на балансі ВАТ «Ко-
мунар», у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа 
(разом із земельною ділянкою).

Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, 
вул. Соборності, 4а.

Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: 30-тонна вагова загальною площею 69,4 м2 з автомобіль-

ними вагами, 1983 року побудови, пожежне водоймище ємністю 100 м3, 1983 року 
побудови, шлакобетонна огорожа довжиною 64 пог. м з металевими воротами, 
1983 року побудови. Відстань до зупинки автотранспорту – 1,6 км, до залізничного 
вокзалу – 1,6 км, до адміністративного центру – 1,5 км.

Земельна ділянка: 0,2597 га. Кадастровий номер 6821855300:00:001:0080. 
Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і до-
поміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості; категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 163 885,00 грн, 
у т. ч.: земельна ділянка – 93492,00 грн, об’єкт – 70 393,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 196 662,00 
грн, ПДВ – 32 777,00 грн.

Сума грошових коштів в розмірі 19 666,20 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації , перераховується покупцями на р/р № 37314021016420 
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області.

Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надава-

ти продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; 
переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно 
з чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права 
власності на об’єкт приватизації.

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

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-

сальною товарною біржею 09 лютого 2018 року, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 05.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі 
на електронну адресу: putb@ pfg.if.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі 
(76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні 
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додат-
ками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку 
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в 
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.

Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів 
найвищу ціну.

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

за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час робо-
ти – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
державної власності – єдиного майнового комплексу  

державного підприємства «торговий дім «буковинська горілка»  
разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торго-
вий дім «Буковинська горілка».

Балансоутримувач: державне підприємство «Торговий дім «Буковинська го-
рілка».

Код за ЄДРПОУ 22849629.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Предмет діяльності об’єкта: торгова діяльність в сфері оптової, роздрібної 

торгівлі і громадського харчування по реалізації продовольчих и непродовольчих 
товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 
нежитлова будівля магазину літ. «А» площею 67,8 м2 та земельна ділянка 
7310136600:35:004:0024 площею 0,042 га. Зазначена нежитлова будівля мага-
зину не використовується.

Об’єкт знаходиться у периферійній зоні м. Чернівці у виробничо-складській 
його частині.

Місце розташування об’єкта оцінки відносно основних центрів: відстань до: 
центру міста – 6,0 км; залізничного вокзалу – 8,3 км; до міжміського автовокза-
лу – 5,5 км; аеропорту – 4,5 км; зупинок громадського транспорту – 1,0 – 1,5 км 
на вул. Руській.

Наявне обладнання – 9 од. Оборотні активи у підприємства відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, 

загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 7310136600:35:004:0024. Право 
користування на земельну ділянку не оформлене.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничу діяльність. Баланс активів і пасивів – 285,4 тис. грн. За останні три роки 
підприємство не рентабельне.

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

Кількість та склад робочих місць на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. 
директора підприємства, головний бухгалтер).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 352 459,00 грн, 
у т. ч. вартість нежитлової будівлі – 198 383,00 грн; вартість земельної ділянки – 
151 032,00 грн; вартість обладнання – 3 044,00 грн.

ПДВ – 70 492,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 422 951,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 

купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта 
прийняти його у триденний термін за актом передачі; подальше використання 
об’єкта та умови його експлуатації покупець визначає самостійно; після придбання 
об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків 
приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та 
законодавства України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініці-
ативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником 
дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від 
дати переходу права власності на об’єкт приватизації; здійснити державну реє-
страцію об’єкта приватизації (нерухомого майна) в установленому законодавством 
порядку протягом року після набуття права власності на об’єкт; протягом одного 
року після підписання акта приймання-передавання об’єкта разом із земельною 
ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділян-
ку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством 
України; у встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Торговий 
дім «Буковинська горілка» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від дня 
переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації; покупець зобов’язаний 
дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища»; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні 
контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання 
умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту 
підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження та передача в заставу 
покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в 
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здій-
снюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем 
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором 
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх 
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 42 295,10 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Укра-
їнською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 року до 
18.00 включно.

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

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

ІНФоРМАЦІЯ 
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни 

в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) за-

гальною площею 1 085,60 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А, 

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

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

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918 870,00 грн. ПДВ – 

153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; дотриман-

ня санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації; відновлення 
будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом п’яти років з моменту 
набуття права власності на об’єкт; здійснити державну реєстрацію об’єкта при-
ватизації (нерухомого майна) в установленому законодавством порядку протягом 
року після набуття права власності на об’єкт; питання користування земельною 
ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного за-
конодавства після набуття права власності на об’єкт; покупець зобов’язаний не 
перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, 
надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як 
шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпо-
середньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової пере-
вірки; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років 
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження 
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, 
що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 
19.01.2018 Українською Універсальною біржею, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв: 15.01.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

сУМсЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

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

власності – шопи для складання сировини
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання сировини.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка, 129б.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будів-

лю прямокутної форми. Будівлю виробничого призначення змонтовано зі збірних 
залізобетонних конструкцій: фундаменти – стовпчасті залізобетонні; стіни – від-
критий каркас зі збірних залізобетонних колон; покриття зі збірних залізобетонних 
балок та дерев’яних прогонів; покрівля азбестоцементна. Група капітальності ІІ. 
Корисна площа – 1 300,00 м2.

Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми – 
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак ко-
штів. Рівень будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підве-
дені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з 
консервації не виконувалися, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа – 8 626,0 м2, у тому числі під будівлею – 
3 458,0 м2. Кадастровий номер 5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: 
для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження 
у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

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

експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання 
з можливістю зміни його цільового призначення, виконувати вимоги екологічної 
безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчужен-
ня об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою дер-
жавного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; здійснити 
державну реєстрацію об’єкта приватизації (об’єкта незавершеного будівництва) 
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юри-
дичних осіб – грошові кошти.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 87 590,00 грн, ПДВ – 17 518,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по 
Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одно-
го відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Кінцевий термін приймання заяв – 19 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 січня 2018 року Укра-

їнською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону 
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі 
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох 

примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

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

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2, телефон для до-
відок (0542) 36-11-32.

ЧЕРНІВЕЦЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

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

дитячої установи разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – ди-

тяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, 

вул. В. Яцюка.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 

будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною бу-
дівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі 
електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х 
років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи 
становить 75 %. Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією 
школи, яка огороджена металевою сіткою. Об’єкт розташований в центрі села. 
Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою пе-
реважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується 
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до сільської ради – 200 
м; до автобусної зупинки – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.

Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт 
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не вико-
ристані для будівництва.

Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (ка-
дастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки 
всього – 0,25 га.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 209 065,00 грн, 
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 144 864,00 грн, земельної ділянки – 
64 200,00 грн.

ПДВ – 41 813,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 250 878,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог 

Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодав-

ства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та 
ввести його в експлуатацію.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

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

5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 

покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 25 087,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Укра-
їнською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 15 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

ІНФоРМАЦІЯ 
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання  

об’єкта незавершеного будівництва державної власності – клубу,  
що перебував на балансі ліквідованого КсП «Промінь»

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб, 
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».

Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, 
вул. Сагайдачного, 7.

Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований 
в центральній частині с. Гордівці Хотинського району неподалік сільської ради, на 
відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику 
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити пере-
криття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівель-
ному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для 
будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує 
монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, знаходиться в стадії руй-
нування, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться 
в незадовільному технічному стані.

Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для бу-
дівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування, 
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 14 930,00 грн, 
у т. ч. ПДВ – 2 986,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 17 916,00 грн.
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Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва про-

тягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта неза-

вершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного 
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.

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

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

5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 1 791,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

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

Аукціон в електронній формі буде проведено 19 січня 2018 року Укра-
їнською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії 
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Укра-
їнської Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надісла-

ти на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином 
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилан-
ня цих документів.

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

Кінцевий термін приймання заяв: 15 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

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

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

коНкурСи З відбору Суб’єктів оціНочНої діяльНоСті

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

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: вбудоване приміщення (поз. 41) площею 25,1 м2 

на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ. АА’. Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м., Ужгород, вул. Університетська, 14. Найме-
нування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 
національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт 
з оцінки: ФОП Барчан О. В. Правовий режим земельної ділянки: право постійного 
користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.

�  2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 
71,1 м2 першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку літ. А. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Пирогова (Боль-
нична), 7в. Найменування балансоутримувача: Закарпатська дирекція Українсько-
го державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», яке реорганізоване 
шляхом перетворення у ПАТ «Укрпошта» (тел. (0312) 61-24-06). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській об-
ласті. Платник робіт з оцінки: ФОП Фарберов О. В. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.12.2017.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля (поз. 2) площею 12,0 м2 1-го 
поверху будівлі літера бv. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., 
Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. Найменування балансоутримувача: 
Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я 
України» (тел. (0313) 42-15-00). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вар-
тості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.  
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт 
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Левдар П. В.  
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовна).

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

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

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і 
складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

Подібними об’єктами є:
приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торго-

вельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закар-

патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за 
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер 
до 17.00, п’ятниця до 15.45).

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

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

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 31,2 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач: 
НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Теле-
фон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електро-
нна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної 
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, 
вул. Демнянська, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Мерзлова Світлана Валентинівна.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 2а загаль-
ною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: ДВНЗ «Університет 
банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна 
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Січо-
вих Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
20,65 м2 на першому поверсі адміністративно-виробничої будівлі. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Балансоутримувач: 
ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під 
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 134. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ДП «Проперті інцест» Датської компанії «Консепт Партнерс».

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі лабораторно-адмініст-
ративного корпусу загальною площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Балансо-
утримувач: Львівська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника 
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині 
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Пустомитівський 
р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 
2,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Балансоутримувач: Націо-
нальний лісотехнічний університет України. Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди 
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – АТ «Ощадбанк».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для 
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

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

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

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

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

ХАРКІВсЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Дата оцінки Мета проведення 

оцінки

Інформація 
про замовни-
ка/платника

1 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі будинку 
побуту загальною площею 13,7 м2 за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, c. Комуніст, учбове 
містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що обліковується 
на балансі Харківського національного аграрного уні-
верситету ім. В. В. Докучаєва, 493764, тел. 709-03-00

16.01.18 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ФОП Миро-
ненко В. Г.

2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-3, 1-4, 1-5 
(згідно з планом) на першому поверсі двоповерхової 
адміністративної будівлі (інв. № 10302001, літ. А-1) 
загальною площею 27,9 м2 за адресою: Харківська 
обл., Великобурлуцький р-н, смт Великий Бурлук, 
вул. Центральна (Радянська), 19, що перебуває 
на балансі Управління державного казначейства у 
Великобурлуцькому районі Головного управління Дер-
жавного казначейства України у Харківській області, 
24134295, тел.: (0252) 5-27-79, 5-27-72

01.01.18 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

АТ «ОЩАД-
БАНК»

3 Частина холу на другому поверсі 3-поверхової адмі-
ністративної будівлі (інв. № 221, літ. А-3, реєстровий 
№ 02894131.1.ВОАНДТОО9, пам’ятка архітектури) 
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Руднєва, 36, що перебуває на балансі Апеляцій-
ного суду Харківської області, 02894131, 
тел.: 771-40-54, 751-88-71

11.02.18 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

АТ «ОЩАД-
БАНК»

4 Нежитлове приміщення – кімн. № 53 на 2-му поверсі 
3-поверхової адміністративної будівлі загальною пло-
щею 22,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного 
університету телекомунікації, 38855349, 
тел.: (044) 248-85-78, 248-85-97, 249-25-29

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Погріб-
ний О. В.

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 51 на 2-му поверсі 
3-поверхової адміністративної будівлі загальною пло-
щею 19,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного 
університету телекомунікацій, 38855349, тел.: (044) 
248-85-78, 248-85-97, 249-25-29

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Придат-
ко О. В.

6 Нежитлові приміщення – кімн. № 79б, 79в на 3-му по-
версі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною 
площею 21,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтав-
ський шлях, 188а, що перебувають на балансі Дер-
жавного університету телекомунікацій, 38855349, тел.: 
(044) 248-85-78, 248-85-97, 249-25-29

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП При-
ходько Ю. І.

7 Частина коридору № 41 на 1-му поверсі 9-поверхової 
будівлі гуртожитку загальною площею 3,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває на 
балансі Харківського національного університету радіое-
лектроніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Оста-
пенко А. В.

8 Частина побутової № 4 на 1-му поверсі 9-поверхової 
будівлі гуртожитку загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, 
що перебуває на балансі Харківського національного 
університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: (057) 
702-10-16, 702-10-13

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Оста-
пенко А. В.

9 Частина коридору № 7 на 1-му поверсі 9-поверхової бу-
дівлі гуртожитку загальною площею 3,0 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на ба-
лансі Харківського національного університету радіоелек-
троніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Оста-
пенко А. В.

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 3-му поверсі 
4-поверхової адміністративної будівлі з підвалом 
загальною площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Шевченка, 26, корпус № 4, що перебуває на ба-
лансі Регіонального сервісного центру МВС в Харків-
ській області, 40112097, тел. (057) 707-35-13

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТФ «Авто
Любитель»

11 Частина холу першого поверху чотириповерхового 
учбово-адміністративного корпусу (інв. № 25890, літ. 
«А-4») загальною площею 9,0 м2 за адресою: Харків-
ська обл., м. Лозова, мкр-н 9, буд. 7, що перебуває 
на балансі Харківського державного автомобільно-
дорожнього коледжу, 03450749, тел. (057) 337-84-07

04.12.17 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження договору 
оренди

ФОП
Семе-
нов В. В.

12 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі 
одноповерхової будівлі складу технічного майна 
загальною площею 200,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ 
«Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення», 08162096, тел. (057) 370-38-63

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ПП «Парт-
нер А»

13 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 (за 
технічним паспортом) на 1-му поверсі 7-поверхової 
будівлі культурно-просвітнього центру загальною пло-
щею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 
88, що перебуває на балансі Національного юридич-
ного університету імені Ярослава Мудрого, 02071139, 
тел. (057) 704-92-93, 704-11-71

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Лєвша-
кова Н. В.

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 18, 19, 20, 
21 у підвалі площ. 71,8 м2, кімн. № 2, 3, 22, 23, 48, 
49 на 1-му поверсі площею 212,1 м2, кімн. № 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 16 на 3-му поверсі площею 145,6 м2 
та кімн. № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 
21, 26, 27, 28 на 4-му поверсі площею 349,2 м2 шес-
типоверхової нежитлової будівлі, пам’ятка архітектури, 
загальною площею 678,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі  
ДУ «Державного інституту праці та соціально-еко но-
мічних досліджень», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

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

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання 
робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практич-
ного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно 
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо по-
казників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III 
кварталі 2017 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт 
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцін-
ки, що перевищують: для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, 
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 10,0 
тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісний майновий 
комплекс – 45,2 тис. грн; необоротні активи – 31,5 тис. грн; об’єкт аукціону 
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею 
до 1 000 м2 (1 га)) – 9,2 тис. грн; окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн; 
земельна ділянка площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру 
збитків, завданих державі, – 5,0 тис. грн; гідротехнічні споруди – 8,8 тис. грн; 
пакет акцій – 35,0 тис. грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі 
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).

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

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

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 
м. Харків, майдан театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після 
опублікування цієї інформації. тел. для довідок (057) 700-77-19.

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

ЧЕРНІГІВсЬКА обЛАстЬ
ІНФоРМАЦІЯ 

РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху загальною площею 

2,0 м2 триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Гринько Д. В. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській 
області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу 
(0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.
ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна вар-
тість послуг – 2 200,00 грн.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалі-
заціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. 
Миру, 43.

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

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору 

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

� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (холу) пло-
щею 3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування ба-
лансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Національної поліції в Чер-
нігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Шевченка, 
116а. Платник робіт з оцінки: ФОП Кутас Д. В.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 33,6 м2 од-
ноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Головне управління статистики у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4. Платник робіт з оцінки: 
ФОП Подосінова К. О.

Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, 
просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адре-
са замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визна-
чення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 31.12.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалі-
заціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

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

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

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. 
Миру, 43.

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

ІНФоРМАЦІЯ РВ ФДМУ по ПоЛтАВсЬКІй обЛАстІ  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна 
об’єктів оренди, що відбулися 10.08.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості» 

на проведення оцінки державного майна:
їдальня-магазин за адресою: вул. Весняна, 13/2, с. Новомосковське, Глобин-

ський р-н, Полтавська обл., що обліковуються на балансі ТОВ «Новомосковськ 
Агро». Мета оцінки – продаж на аукціоні об’єкта державної власності групи Ж. 
Вартість виконаних робіт – 1 530,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календар них днів;

лазня за адресою: вул. Глобинська, 44, с. Мозоліївка, Глобинський р-н, Пол-
тавська обл., що обліковується на балансі СТОВ «Пронозівське» (ліквідоване). 
Мета оцінки – продаж на аукціоні об’єкта державної власності групи Ж. Вартість 
виконаних робіт – 1 430,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календар-
них днів;

ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частина громадського будинку (навчальний корпус № 2) площею 147,8 м2 за адре-

сою: вул. Гагаріна, 3а, м. Полтава, що обліковується на балансі Коледжу управління, 
економіки і права ПДАА. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних 
робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

частина нежитлового приміщення нежитлової будівлі площею 15,8 м2 за адре-
сою: вул. Першотравнева, 3, смт Нові Санжари, Полтавська обл., що обліковується 
на балансі Головного управління юстиції у Полтавській області. Мета оцінки – про-
довження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

нежитлове приміщення будівлі площею 10,4 м2 за адресою: пров. Євгена Гре-
бінки, 13, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Управління 
Пенсійного фонду України в Гребінківському районі. Мета оцінки – продовження дії 
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт 
по об’єкту – 5 календарних днів;

вбудоване нежитлове приміщення № 27 на першому поверсі двоповерхо-
вої будівлі площею 14,6 м2 за адресою: вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська 
обл., що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби 
у Зіньківському районі Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії дого-
вору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт по 
об’єкту – 5 календарних днів;

частина нежитлового приміщення площею 2,3 м2 за адресою: вул. Матросо-
ва, 37, м. Заводське, Полтавська обл., що обліковується на балансі Лохвицького 
механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, 
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки дер-
жавного майна:

нежитлове приміщення учбового корпусу площею 20,8 м2 за адресою: 
вул. Декабрис тів, 23, с. Хомутець, Миргородський р-н, Полтавська обл., що об-
ліковується на балансі Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу Пол-
тавської Державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії договору 
оренди. Вартість виконаних робіт – 1 500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 
5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ РВ ФДМУ по РІВНЕНсЬКІй обЛАстІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 15.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 
послуг з оцінки об’єктів:

частина адміністративної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. 
Бандери, 14а, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в 
Рівненській області, визнано ТОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 260 грн;

частина головного навчального корпусу площею 6,2 м2 за адресою: Рівнен-
ська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває на балансі НУ «Острозь-
ка академія», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки –  
5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;

нежитлові приміщення цокольного поверху їдальні-кафе пощею 50,5 м2 за 
адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 49, що перебувають на балансі Національного 
університету водного господарства та природокористування, визнано ТзОВ «Нікос. 
Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
виконання робіт з оцінки – 2 490 грн;

нежитлове приміщення будівлі гуртожитку площею 24,4 м2 за адресою:  
м. Рівне, вул. О. Дундича, 3а, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Рівненський центр 
професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», визнано ПП «Експертбудсервіс». 
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 200 грн;

частина приміщення навчального корпусу, реєстровий № 02071116.4.КЧЦШЧЮ408, 
площею 40,1 м2 за адресою: м. Костопіль, вул. Степанська, 14а, що перебуває на ба-
лансі Костопільського будівельно-технологічного коледжу Національного універси-
тету водного господарства та природокористування, визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна 
компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 490 грн.

ІНФоРМАЦІЯ РВ ФДМУ по сУМсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.08.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвен-
тарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі 
учбового корпусу ветеринарного факультету; 2) частина нежитлового приміщен-
ня площею 2,0 м2 будівлі учбового корпусу інституту економіки та менеджменту; 
3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу;  
4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі корпусу механізації за 
адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський 
національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди 
визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 3 000,00 грн.

2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина 
нежитлове приміщення площею 16,8 м2 будівлі-пам’ятки архітектури та містобу-
дування місцевого значення «Банк М. А. Терещенка» за адресою: Сумська обл.,  
м. Глухів, вул. Шевченка, 10 (балансоутримувач – Національний заповідник 
«Глухів») з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк на-
дання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 
1 890,00 грн.

3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитло-
ві приміщення загальною площею 12,67 м2 за адресою: м. Суми, пров. Інститут-
ський, 1/1 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціального 
захисту інвалідів) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк 
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 
1 735,00 грн.

4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежит-
лові приміщення загальною площею 48,13 м2 за адресою: м. Суми, пров. Інсти-
тутський, 1/1 (балансоутримувач – Сумське обласне відділення Фонду соціаль-
ного захисту інвалідів) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Консалт-С». 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 735,00 грн.

ІНФоРМАЦІЯ РВ ФДМУ по сУМсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.08.2017

Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – магазин 
(літ. А-1) з погрібом загальною площею 126,5 м2 (разом із земельною ділянкою) 
за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55 (ба-
лансоутримувач відсутній) з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні ви-
знано ФОП Бондаренко В. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. 
Вартість надання послуг з оцінки – 9 035,0 грн.

ІНФоРМАЦІЯ РВ ФДМУ по тЕРНоПІЛЬсЬКІй обЛАстІ  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 15.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта: офісні приміщення першого поверху (поз. 1-1) 
загальною площею 22,0 м2 (у тому числі 3,5 м2 загального користування) та при-
міщення складу (поз. 1-1…1-5) площею 197,3 м2 у будівлі під літ. «З» за адресою: 
вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського 
обласного управління водних ресурсів, визнано Тернопільське обласне кому-
нальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: частина підвального приміщення гуртожитку № 2 пло-
щею 81,4 м2 за адресою: вул. Живова, 5, м. Тернопіль, що перебуває на балансі 
Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачовського МОЗ України», визнано Тернопільське об-
ласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в орен-
ду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 гривень, строк виконання робіт – 
5 календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення, площадка холу 
(вестибуль) загальною площею 3,0 м2 за адресою: вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль, що перебувають на балансі Департаменту агропромислового роз-
витку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано Тернопільське 
обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 гривень, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по тЕРНоПІЛЬсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єкта: об’єкт комунальної власності групи А – нежитлові при-
міщення підвалу загальною площею 106,5 м2 за адресою: вул. С. Бандери, 36/1, 
м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебувають на балансі Заліщицької міської 
ради, визнано Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою при-
ватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 
гривень, строк виконання робіт – 10 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди, 
що відбулися 15.08.2017 

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
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1 Нежитлові приміщення другого поверху № 1-:-5, 7, 9-:-21, за-
гальною площею 253,5 м2 в літ. А-4 (адміністративна будівля) за 
адресою: м. Харків, просп. Науки, 50, що перебуває на балансі 
ТОВ «Котлотурбопром»
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2 Нежитлове приміщення будівлі фінського складу, інв. № 1066, 
загальною площею 351,72 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залю-
тинська, 6, що перебуває на балансі ДП «Харківський механічний 
завод», тел.: 372-74-46, 783-63-01
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ди до 200,0 м2 для 
погодження роз-
рахунку орендної 
плати (за заявою 
від сторонньої 
організації)

3 Частина ділянки покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 6 за-
гальною площею 14,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Людвіга 
Свободи, 53, що перебуває на балансі Національного універси-
тету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», 02071139, 
тел. 704-92-93 
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4 Частина нежитлового приміщення блоку побутового обслугову-
вання – кімн. № 1 – хол на цокольному поверсі 9-поверхової 
будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 8,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, п/в. Комуніст-1, учбове міс-
течко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що перебуває на балансі Харків-
ського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 
00493764, тел. 93-71-46
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5 Частина ділянки покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 
загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвар-
дійців Широнінців, 43а, що перебуває на балансі Національно-
го університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», 
02071139, тел. 704-92-93 
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6 Нежитлові приміщення № 61 – 77, 111 – 115 на третьому по-
версі 4-поверхового будинку лабораторного корпусу № 2 (інв. 
№ 81973) загальною площею 326,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Астрономічна, 33, що перебувають на балансі Державного 
підприємства «Державний науковий центр лікарських засобів і 
медичної продукції», 00482329, тел. 720-63-01
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7 Нежитлові приміщення – кімн. № 89 на 3-му поверсі та частина 
даху (S=10,2 м2) 3-поверхової адміністративної будівлі загаль-
ною площею 17,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський 
шлях, 188а, що перебувають на балансі Державного університету 
телекомунікації, 38855349, тел. (044) 249-25-29
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8 Частина внутрішніх стін з 1-го до 9-го поверху 9-поверхової 
будівлі гуртожитку загальною площею 24,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 
011566330, тел. (057) 337-85-35, 336-89-79
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9 Частина внутрішніх стін з 1-го до 5-го поверху 5-поверхової 
будівлі гуртожитку загальною площею 24,6 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на балансі 
Харківського державного університету харчування та торгівлі, 
011566330, тел. (057) 337-85-35, 336-89-79
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10 Нежитлові приміщення – кімн. № 13, 14 на цокольному по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 загальною площею 
41,5 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 
6б, що перебувають на балансі Студентського містечка На-
ціонального аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 788-
46-86, 788-45-41

2 
02

0/
5

ПП
 «

Ра
ди

ка
л»

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

11 1/2 частини нежитлових приміщень № 14, 18 на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі свинарника загальною площею 
128,35 м2 за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, 
с. Ватутіне, вул. Військова, 18, що перебуває на балансі На-
вчального центру Оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 
33879077, тел. (057) 406-83-29
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12 Нежитлові приміщення – кімн. № 11, 12, 22, 23 на 1-му по-
версі та кімн. № 13 на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі учбової 
майстерні загальною площею 63,7 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Спортивна, 9, що перебувають на балансі Професійно-
технічного училища № 32 м. Харкова, 02547903, тел. (057) 
738-13-94
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13 Частина покрівлі одноповерхової будівлі овочесховища загаль-
ною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 
27, що перебуває на балансі Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ, 08571096, тел. (057) 739-81-81
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14 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5 (площею 30,0 м2) та 
частина кімн. № 12 (S=1,1 м2) на 1-му поверсі різноповерхо-
вого учбового корпусу загальною площею 31,1 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Квітки-Основ’янка, 4/6, що перебувають на 
балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну», 01275992, тел. (057) 731-24-31
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15 Нежитлові приміщення – кімн. № 6-11, 13-18 та частина кімн. 
№ 12 (S=7,2 м2) на 1-му поверсі різноповерхового учбового 
корпусу загальною площею 212,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Квітки-Основ’янка, 4/6, що перебувають на балансі ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 
01275992, тел. (057) 731-24-31
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16 Нежитлові приміщення – кімн. № 65, 65а, 65б, 65в, 65г на 2-му 
поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 
66,39 м2 за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 188а, що 
перебуває на балансі Державного університету телекомунікації, 
38855349, тел. (044) 249-25-29
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ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРсоНсЬКІй обЛАстІ, АРК та м. сЕВАстоПоЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна, 
що відбувся 14.08.2017

Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 12,0 м2 на 
першому поверсі 9-поверхового учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ 
«Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, 
вул. Грецька (Леніна), 55, переможець конкурсу – ПП «Радікал». Мета проведен-
ня незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк ви-
конання робіт – 4 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому по-
версі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17а, переможець 
конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому по-
версі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 19, переможець кон-
курсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору орен-
ди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому по-
версі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний 
аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 71а, переможець 
конкурсу – ПФ «Експрес – оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 8,64 м2 на першому по-
версі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної 
морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 14/1, переможець кон-
курсу – ПП «Радікал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому по-
версі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного 
центру МВС в Херсонській області, за адресою: м. Нова Каховка, просп. Дніпров-
ський, 12, переможець конкурсу – ПП «Радікал». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні 
договору оренди. Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної  
власності, що відбувся 10.08.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – нежит-
лового приміщення загальною площею 38,4 м2 на першому поверсі будівлі гурто-
житку та приміщення загальною площею 24,8 м2 на другому поверсі навчального 
корпусу, що обліковуються на балансі Хмельницького політехнічного коледжу На-
ціонального університету «Львівська політехніка», за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Зарічанська, 10/4 та вул. Зарічанська, 10 відповідно визнано ПП «Консалтінг 
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 800,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідро-
технічних споруд ставу Завалійки (реєстровий № 25592421.85.ААЕЖАЖ821), що 
обліковуються на балансі ДП «Укрриба», за адресою: с. Завалійки, Волочиський 
р-н, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість ви-
конання робіт з оцінки – 6 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання ро-
біт – 14 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщень 
площею 76,7 м2 у складській будівлі, що обліковується на балансі Хмельницького 
професійного ліцею електроніки, за адресою: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмель-
ницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – при-
міщень технічного поверху площею 9,4 м2 та місця на даху під антенно-фідерне 
устаткування площею 5,0 м2 у корпусі № 36, що обліковуються на балансі ДП «Нова-
тор», за адресою: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг 
сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, 
що відбувся 15.08.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – будівлі 
магазину загальною площею 198,4 м2, що обліковується на балансі Хмельницької 
філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 78, 
м. Шепетівка, Хмельницька обл. визнано ПП Агентство нерухомого майна «Гуд-
віл». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк 
виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення 
мансардного поверху серединної частини Східного корпусу комплексу «Будинок 
Руського магістрату» загальною площею 87,4 м2, які є пам’яткою архітектури на-
ціонального значення, що обліковується на балансі НІАЗ «Кам’янець», за адресою: 
вул. П’ятницька, 9, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ПП «Кон-
салтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 187,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – прибудо-
ваного одноповерхового павільйону загальною площею 88,5 м2, що обліковується 
на балансі Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою: 
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ФОП Па-
ніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без 
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщення площею 12,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що об-
ліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, 
за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука 
Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування 
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної  
власності, що відбувся 17.08.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надан-
ня послуг з визначення розміру збитків, завданих державі в особі РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області в результаті господарської діяльності ТОВ «Стіомі-Холдінг», 
пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – «Корпус № 
1 разом із огорожею, автомобільними дорогами та благоустроєм» за адресою: 
м. Хмельницький, просп. Миру, 42, визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість 
виконання робіт з оцінки – 5 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання 
робіт – 20 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди –приміщен-
ня складу для матеріалів загальною площею 79,1 м2, що обліковується на балансі 
Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. І. Франка, 
53, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл. визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталі-
йовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частини 
приміщення площею 5,0 м2 на першому поверсі інженерно-лабораторного корпусу, 
що обліковується на балансі ДП «Хмельницький науково-дослідний та проектний 
інститут землеустрою», за адресою: вул. Інститутська, 4/1, м. Хмельницький ви-
знано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – частини 
даху площею 4,0 м2 та одного антено-місця на даху будівлі громадського будинку, 
що обліковується на балансі Ізяславського РВ УМВСУ в Хмельницькій області, за 
адресою: вул. Грушевського, 24, м. Ізяслав, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – 
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частини 
вбудованого приміщення площею 1,2 м2 на першому поверсі адміністративної бу-
дівлі, що обліковується на балансі Головного територіального управління юстиції 
у Хмельницькій області, за адресою: вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький 
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн 
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЧЕРКАсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 14.08.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна.

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 62,4 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Канівський коледж культури і мистецтв Уман-
ського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – відокремлений 
структурний підрозділ університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Юрія 
Іллєнка, 24, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Борисенко Н. А. 
Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності визнано ФОП Гребченко М. П. Термін виконання робіт – 2 календарних 
дні, вартість послуг – 1 180,00 грн.

2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщеннь на другому, третьому та п’ятому 
поверхах гуртожитку площею 2,61 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. В. Чорновола, 243, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: «Фірма «Мегастайл-
Сервіс». Дата оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання робіт – 3 календарних 
дні, вартість послуг – 1 300,00 грн.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.

1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприєм-
ства «Ватутінське вантажно-транспортне управління». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113. Дата 
оцінки: 31.07.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті визнано ПП «ВІ АЙ ПІ Департамент». Термін виконання робіт – 20 календарних 
днів, вартість послуг – 27 000,00 грн.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг  
з оцінки майна, що відбувся 17.08.2017

Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Читайло Валентина Васи-
лівна. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-26) першого поверху бу-
дівлі навчаль ного корпусу № 2 (літ. А) площею 44,6 м2 за адресою: м. Чернівці, 
вул. Універ ситетська, 19, що перебуває на балансі Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вар-
тість та строк виконання робіт з оцінки: 1 700,00 гривень та 5 календарних днів.
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Продовження таблиці



Продаж Пакетів акцій На фоНдовій біржі

Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10

ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «стЕбНИЦЬКЕ ГІРНИЧо-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМстВо «ПоЛІМІНЕРАЛ»,  
що приватизується

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

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 2 3
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 05762281
2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ 

ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІМІНЕРАЛ»
3 Місцезнаходження товариства 82172, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ДРОГОБИЧ, 

М. СТЕБНИК, ВУЛ. ДРОГОБИЦЬКА, 127
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 59 647 000,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 15 191 360
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 6,367
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 2 886 358,4
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

1 2 3
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 119
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 380,02
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 2285
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 373000 

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 0 0 0

Продовження таблиці

Продовження таблиціІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «УКРНАФтоПРоДУКт»,  
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 00018201
2 Найменування товариства ПрАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ»
3 Місцезнаходження товариства 02094, М. КИЇВ, БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 34
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 36 652 947,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 61 088 246
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 50,00
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,30
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 12 217 649,20
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 11
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 6,5897
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 2 502 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 64 701 

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 978 1028 2502
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 0 0 1462
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 0 0 171,14
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -14 -274 -417

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 27187 27156 62312
6 Оборотні активи, тис. грн 1913 2083 2389
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 1 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 29100 29239 64701

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 26565 26291 61260
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 14
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 2535 2948 3427
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 29100 29239 64701

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ПрАТ «Укрнафтопродукт» не має власного виробництва. Викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

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

річчя Жовтня), 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок 221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 17.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038). 

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЧЕРНІГІВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,  
що відбувся 14.08.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-
новної вартості для цілей оренди):

ПП «Аксіома» по об’єктах:
нежитлове приміщення гаража № 709 площею 332,5 м2, що перебуває на ба-

лансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська 
обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 160,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про 
надання послуг з оцінки майна);

нежитлове приміщення будівлі автогаража загальною площею 67,7 м2, що 
перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, 
за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Деснянка (вартість виконання 
робіт з оцінки – 2 160,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна);

ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення будівлі ангара № 
2 загальною площею 551,4 м2, що перебуває на балансі Чернігівського національ-
ного технологічного університету, за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, 
с. Деснянка (вартість виконання робіт з оцінки – 4 390,00 грн, строк – 5 календарних 
днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЧЕРНІГІВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,  
що відбувся 16.08.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-
новної вартості для цілей оренди):

ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – будівля котельні площею 368,4 м2 з 
металевою трубою та тепловими мережами довжиною 2 560,0 пог. м, що пере-
бувають на балансі Чернігівського національного технологічного університету, 
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 (вартість виконання робіт з оцінки – 
4 380,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 23,52 м2 
на першому поверсі в будівлі колишнього навчального корпусу, що перебуває на 
балансі Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області, за адресою: Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 (вартість виконання робіт з оцінки – 
2 070,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про надання 
послуг з оцінки майна).

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів оренди, що відбувся 07.08.2017

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець
Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

1 Нежитлове при-
міщення

17,9 м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 
3, літ. «Х»

ТОВ «Ніка-Експерт» 3 3 440

2 Нежитлове при-
міщення

10,1 м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 
3, літ. «Х»

ТОВ «Ніка-Експерт» 3 3 405

3 Нежитлове при-
міщення

77,3 м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 3, 
літ. «Д»

ТОВ «Ніка-Експерт» 3 3 530

4 Нежитлове при-
міщення

63,2 м. Київ, Саперно-
Слобідський проїзд, 3, 
літ. «Ч»

ТОВ «Ніка-Експерт» 3 3 510

5 Нежитлове при-
міщення

15,2 м. Київ, вул. Горлів-
ська, 226/228

ФОП Чебаков О. І. 3 3 410

6 Нежитлові примі-
щення –об’єкт куль-
турної спадщини

75,9 м. Київ, пл. Львів-
ська, 14

ФОП Чебаков О. І. 3 3 520

7 Нежитлове при-
міщення

17,0 м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 2а

ТОВ «Сарос» 2 3 410

8 Нежитлове при-
міщення

36,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 100/1

ФОП Чебаков О. І. 3 3 460

9 Нежитлове при-
міщення

53,8 м. Київ, вул. Про-
різна, 2

ТОВ «Українські інно-
ваційні консультанти»

2 3 500

10 Нежитлове при-
міщення

878,9 м. Київ, вул. Обухів-
ська, 135

ПП «Фірма «Конкрет» 3 5 200

11 Нежитлове при-
міщення

733,6 м. Київ, вул. Обухів-
ська, 135

ПП «Фірма «Конкрет» 3 4 800

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – переможець
Термін вико-
нання, кален-
дарних днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн 

12 Нежитлове при-
міщення

159,0 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 27

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 700

13 Нежитлове при-
міщення

918,6 м. Київ, вул. Іллінська, 
9, Казарма (корпус 
№ 4)

ФОП Чебаков О. І. 3 5 500

14 Частина нежитлово-
го приміщення 

1,0 м. Київ, вул. Академіка 
Туполєва, 19

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 280

15 Нежитлове при-
міщення

193,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 39/1

ТОВ «Сарос» 2 3 705

16 Нежитлове при-
міщення

69,2 м. Київ, бульв. Т. Шев-
ченка, 56

ФОП Чебаков О. І. 3 3 520

17 Частина нежитлово-
го приміщення 

1,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 57 

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 280

18 Нежитлове при-
міщення

179,5 м. Київ, просп. 
Голосіївський, 50

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 750

19 Частина нежитлово-
го приміщення 

6,0 м. Київ, просп. Космо-
навта Комарова, 1, 
корпус № 8а

ПП “Експерт-
Аналітик”

3 2 600

20 Нежитлові при-
міщення

92,5 м. Київ, бульв. Дружби 
Народів, 28

ТОВ «Сарос» 2 3 600

21 Частина нерухомого 
майна (замощення)

9,0 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 600

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

134,0 м. Київ, просп. Пере-
моги, 37є, корпус № 6

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 700

23 Частина нежитлово-
го приміщення 

2,0 м. Київ, вул. Народно-
го ополчення, 13 

ТОВ «Сарос» 2 3 290

24 Частина нежитлово-
го приміщення 

2,0 м. Київ, вул. Народно-
го ополчення, 13 

ТОВ «Сарос» 2 3 290

25 Частина нежитлово-
го приміщення 

2,0 м. Київ, вул. Народно-
го ополчення, 13 

ТОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3 280

26 Частина даху та тех-
нічного поверху

12,0 
(у т. ч. 
6,0 та 
6,0)

м. Київ, просп. Пере-
моги, 100/1

ФОП Рябченко О. М. 2 3 800

27 Нежитлове при-
міщення

25,2 м. Київ, вул. Желя-
бова, 4

ФОП Чебаков О. І. 3 3 500

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРоПЕтРоВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 14.09.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 109,89 м2 
(у т. ч. площа загального користування – 9,99 м2). Балансоутримувач: ДП «Дні-
продіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 220,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,5 м2 та час-
тина даху площею 59,7 м2. Балансоутримувач: ДП «Укрдіпромез». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17. Мета оцінки – визначення ринко-
вої вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП 
Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 950,00 грн, строк виконання (у календар-
них днях) – 4.

3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення технічного поверху площею 
10,0 м2 та частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетров-
ський транспортно-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Трудових Резер-
вів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 950,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,38 м2 (у т. ч. площа 
загального користування – 4,88 м2). Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпро-
ект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк 
Е. Е. Вартість робіт – 3 360,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,85 м2. Ба-
лансоутримувач: Управління каналу Дніпро-Донбас. Адреса: Дніпропетровська 
обл., Петриківський р-н, Шульгівська с/р, с. Шульгівка. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – 
ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у кален-
дарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 141,6 м2. Балансо-
утримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 300,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
13,0 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,92 м2) та частина даху площею 
40,0 м2. Балансоутримувач: Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс». 
Адреса: Дніпропетровська обл., смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13. Мета оцінки – 
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 970,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 60,0 м2 та 
асфальтований майданчик площею 21,0 м2. Балансоутримувач: Гірничо-
електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 360,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: бетонний майданчик площею 380,0 м2. Балансоутримувач: 
Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропе-
тровська обл., смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – 
ФОП Філічкіна І. М. Вартість робіт – 4 100,00 грн, строк виконання (у календар-
них днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 184,6 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний 
центр стандартизації, метрології та сертифікації». Адреса: м. Дніпро, вул. Набе-
режна Перемоги, 176. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість ро-
біт – 4 100,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 51,77 м2. Балан-
соутримувач: Управління каналу Дніпро-Донбас. Адреса: Дніпропетровська обл., 
Царичанський р-н, с. Могилів, 23 км. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильчен-
ко В. В. Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 75,5 м2. Балан-
соутримувач: Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській 
області. Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 21а. Мета оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Пере-
можець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість робіт – 3 150,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 27,2 м2 (у т. ч. пло-
ща загального користування – 4,4 м2). Балансоутримувач: Головне управління ста-
тистики у Дніпропетровській області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Магда-
линівка, вул. Центральна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. 
Вартість робіт – 3 050,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,2 м2. Ба-
лансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість робіт – 3 300,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
5,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість робіт – 3 270,00 грн, строк ви-
конання (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення (корпусу № 
2) площею 4,0 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення (корпусу № 3) 
площею 4,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. 
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість робіт – 3 320,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

17. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 461,7 м2. Ба-
лансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість робіт – 3 320,00 грн, строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: частина ґанку площею 64,0 м2. Балансоутримувач: Криво-
різький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний універ-
ситет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Медична (Семашка), 16. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 360,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

19. Назва об’єкта: частина даху площею 9,57 м2. Балансоутримувач: Дніпро-
петровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро, 
вул. Набережна Перемоги, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість 
робіт – 3 860,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

Продовження рубрики на стор. 8
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ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «бІЛоЦЕРКІВсЬКИй ЗАВоД ГУМоВИХ тЕХНІЧНИХ ВИРобІВ»,  
що приватизується

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

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00152448
2 Найменування товариства ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ 

ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ»
3 Місцезнаходження товариства 09100, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БІЛА ЦЕРКВА, 

ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 85
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 17 910 986,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 64 126 587
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 89,507
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 1 282 531,74
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,5866
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФА-

ВОРИТ»
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 3 363
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 18 166 

ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «боРИсПІЛЬсЬКЕ ПІДПРИЄМстВо «соРтНАсІННЄоВоЧ»,  
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 04685271
2 Найменування товариства ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОРТНАСІННЄОВОЧ»
3 Місцезнаходження товариства 08300, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСПІЛЬ, 

ВУЛ. ЗАВОКЗАЛЬНА, 5
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 4 064 151,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 4 064 152
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 25,00
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 487 698,24
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 3
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 1,486
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23730178, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФА-

ВОРИТ»
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 1 296,2
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 4 710,7

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 1046,1 1229,7 1296,2
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 63,7 42,3 15,2
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 1642,2 2907,1 8527,6
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -449,6 -1,2 0

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 2680,9 2613,9 2720,9
6 Оборотні активи, тис. грн 1887 2059,1 1987,4
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 8,9 8,3
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 2,4 2,4

ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «УКРХУДоЖПРоМ»,  
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 22858679
2 Найменування товариства ПрАТ «УКРХУДОЖПРОМ»
3 Місцезнаходження товариства 03039, М. КИЇВ, ВУЛ. ІЗЮМСЬКА, 5
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 2 455 225,50
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 4 500 618
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 45,827
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 3 015 414,06
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 

України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 3 602,2

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 220,8 95,4 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 202,9 232,2 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 108,8 41,1 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн 0 -248,2 0

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 4120,3 3602,2 3602,2
6 Оборотні активи, тис. грн 0 0 0
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 4120,3 3602,2 3602,2

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 2242 486 3363
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 1796 0 1815
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 124,83 0 185,3
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -499 -1891 -1293

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 17219 17028 16753
6 Оборотні активи, тис. грн 1503 1243 973
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 936 1652 440
9 Баланс активів, тис. грн 19658 19923 18166

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 4196 2353 1039
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 15462 17570 17127
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 19658 19923 18166

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «Білоцерківський завод гумових технічних виробів» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє

1 2 3 4 5
9 Баланс активів, тис. грн 4567,9 4675,4 4710,7

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 3037 3026,7 3026,7
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 1530,9 1648,7 1684
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 4567,9 4675,4 4710,7

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Товариство має низький рівень ризику, оскільки не здійснює виробничої та промислової діяльності. Екологічний вплив є несуттєвим
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПрАТ «Бориспільське підприємство «Сортнасіннєовоч» судове провадження у справі про банкрутство відсутнє

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. Дніпро, вул. Воскресенська, 30
3 Телефон для довідок (056) 373-95-94
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 17.01.2018 
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», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 4034,6 3354 3354
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 85,7 248,2 248,2
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 4120,3 3602,2 3602,2

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ПрАТ «Укрхудожпром» не має власного виробництва. Викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська міжбанківська валютна біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
3 Телефон для довідок 461-54-34
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 17.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

1 2 3 4 5
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 0 0 0

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

0 0 0

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -14247 -16907 -18462
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн 96089 91390 95443
6 Оборотні активи, тис. грн 28484 275314 271980
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 2600 5577
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 124573 369304 373000

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн 52758 35855 17393
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 290 290 290
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 71525 333159 355317
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 124573 369304 373000

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

З 2003 року виробництво мінеральних добрив на підприємстві зупинено, через що на підприємстві викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне 
середовище відсутні

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Провадження у справі про банкрутство відсутнє

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

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

річчя Жовтня), 70, 11-й поверх
3 Телефон для довідок 221-01-40
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 17.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців 
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізич-
них осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів 
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних 
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «бРАЇЛІВсЬКА бАЗА ЗбЕРІГАННЯ тА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАсобІВ ЗАХИстУ РосЛИН»,  
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 04762586
2 Найменування товариства ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
3 Місцезнаходження товариства 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЖМЕРИНСЬКИЙ 

Р-Н,СМТ БРАЇЛІВ
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 12 230 600,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 23 968 776
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 48,993
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 1917502,08
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 

України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 224,7
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 4 504,6

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 0 0 224,7
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 0 232,3 232,3
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 0 0 96,7
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -229,9 -765,2 -766,8

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 5576,6 4807,4 4067,6
6 Оборотні активи, тис. грн 136,3 235,2 437
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 5712,9 5042,6 4504,6

ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПУбЛІЧНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «бРАЇЛІВсЬКЕ»,  
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 00385661
2 Найменування товариства ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»
3 Місцезнаходження товариства 23130, ВІННИЦЬКА ОБЛ., ЖМЕРИНСЬКИЙ 

Р-Н, СМТ БРАЇЛІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 7
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 3 941 840,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 019 240
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 6,464
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 479042,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 0
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)  30370711, ПАТ «Національний депозитарій 

України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 692 674

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 292511 16395 0
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 162861 13638 0
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 179,6 120,2 0
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн 3067 -109377 -46817

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 15651 12633 9720
6 Оборотні активи, тис. грн 709454 682123 682954
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 14 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 725105 694756 692674

ІНФоРМАЦІйНЕ ПоВІДоМЛЕННЯ 
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства

ПРИВАтНЕ АКЦІоНЕРНЕ тоВАРИстВо «НАУКоВо-тЕХНІЧНИй ВИПРобУВАЛЬНИй ЦЕНтР «сПЕКтР-т»,  
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 14310661
2 Найменування товариства ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»
3 Місцезнаходження товариства 04050, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 2/10
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн 122 000,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 61 720
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 12,648
7 Номінальна вартість однієї акції, грн 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн 24070,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 10
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 

України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 667
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн 542

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

№  
з/п Найменування показника 2014 рік 2015 рік 2016 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн 624 693 667
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн 492 488 439
3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), % 126,83 142,01 151,94
4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн -62 3 -133

АКТИВ
5 Необоротні активи, тис. грн 616 397 377
6 Оборотні активи, тис. грн 324 389 165
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн 3 4 4
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн 940 786 542

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 5696,8 4931,6 4164,8
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 13,4
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 16,1 111 326,4
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 5712,9 5042,6 4504,6

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ  

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

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок 495-74-74
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 23.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн -32596 -141973 -188790
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 95755 145403 164643
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 661946 691326 716821
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 725105 694756 692674

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Відомості про екологічний стан відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Порушено провадження у справі про банкрутство

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Українська біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок 495-74-74
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 23.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

1 2 3 4 5
ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн 766 574 439
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн 9 15 3
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн 165 197 100
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн 940 786 542

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ  

про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відносно ПАТ «Науково-технічний випробувальний центр «Спектр-Т» процедура банкротства не проводиться

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа ПФтс
2 Місцезнаходження фондової біржі 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок 277-50-00
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 19.01.2018
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№  
з/п Найменування показника Значення показника

1 Найменування фондової біржі Фондова біржа ПФтс
2 Місцезнаходження фондової біржі 01004, м. Київ вул. Шовковична, 42-44
3 Телефон для довідок 277-50-00
4 Дата торговельного дня (дня проведення торгів) 19.01.2018 
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – 

аукціон без оголошення ціни)
АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про 

санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної привати-
зації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів 

акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 
2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпоря-
дження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не мо-
жуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».

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

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

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Продовженя. Початок рубрики на стор. 3 – 5

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 23.08.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості 

об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1-24 (12,1 м2) та части-
ни коридору (2,9 м2) загальною площею 15,0 м2 на 2-му поверсі 2-поверхової з 
підвалом адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного 
управління статистики у Вінницькій області, за адресою: 23500, Вінницька обл., 
Шаргородський р-н, м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 231 з метою продовжен-
ня строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. 
Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шумську Оксану 
Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбу-
дованого приміщення № 33 площею 6,0 м2 у холі на 1-му поверсі двоповерхової 
будівлі клубу-їдальні, що перебуває на балансі Медичного реабілітаційного центру 
МВС України «Південний Буг», за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький 
р-н, м. Хмільник, вул. Шевченка, 25 з метою продовження строку дії договору 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення 
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 2, 4, 6, № ХХХV 
загальною площею 72,61 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової добудови побутового 
корпусу (літ. А2), що перебувають на балансі Державного вищого навчального за-
кладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж», за адресою: 24000, 
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. В. Стуса, 
58 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 кален-
дарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2070 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Новікову Ларису 
Григорівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого 
приміщення № 207 площею 11,0 м2 на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної 
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Подільського державного підприємства 
геодезії, картографії та кадастру, за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 63 з ме-
тою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних 
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Прокопенко Світлану 
Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих 
приміщень загальною площею 45,88 м2 на 2-му поверсі адміністративного будинку, 
що перебуває на балансі Філії «Вінницький проектний інститут» державного підприєм-
ства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут», за адресою: 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 68 з метою укладення договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2100 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – частини (1/10) металевої радіовежі (інв. № 005169), 
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу «Південно-Західна електро-
енергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компа-
нія «Укренерго», за адресою: Вінницька обл., Погребищенський р-н, м. Погребище, 
вул. Коцюбинського, 23, на території СО «Погребищенські електричні мережі» ПАТ 
«Вінницяобленерго» з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання 
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2850 грн.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННИЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 30.08.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Козюру Ларису 

Вален тинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – гаражів (літ. Г) загаль-
ною площею 183,1 м2, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське 
електромонтажне підприємство № 9», за адресою: 24321, Вінницька обл., Трос-
тянецький р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9 з метою укладення договору орен-
ди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг 
з оцінки – 2100 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу підприємця Шуткевича Володи-
мира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудова-
них приміщень (№ 8 – 10,3 м2, № 20 – 15,0 м2) загальною площею 25,3 м2 на 1-му 
поверсі 3-поверхового адміністративного корпусу (літ. А) РВ ФДМУ по Вінницькій 
області, за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 з метою укладення догово-
ру оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2025 грн.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВоЛИНсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 28.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ 
«Волинь-Експерт» для проведення незалежної оцінки майна:

частина котельні площею 50,29 м2 за адресою: 44500, Волинська обл., 
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44; мета оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів;

частина котельні (літер А-3) площею 106,4 м2 за адресою: 44400, Волинська 
обл., смт Стара Вижівка, вул. Забілицька, 4; мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії до-
говору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів;

приміщення котельні площею 146,6 м2 за адресою: 44661, Волинська обл., 
Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 43; мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження 
дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів;

частина котельні площею 60,0 м2 за адресою: 44720, Волинська обл., 
Володимир-Волинський р-н, с. Овадне, вул. Молодіжна, 43; мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для про-
довження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

частина келій монастиря піарів площею 35,5 м2 за адресою: 44200, Волин-
ська обл., смт Любешів, вул. Незалежності, 54; мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВоЛИНсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 31.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТОВ 
«Волинь-Експерт» для проведення незалежної оцінки майна:

частина адміністративної будівлі «А-9» площею 80,5 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12, мета оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 3 календарних дні;

котельня площею 53,0 м2 за адресою: 44810, Волинська обл., Турійський 
р-н, смт Луків, вул. Незалежності, 19, мета оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору 
оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1600,00 грн, строк виконання робіт з оцін-
ки – 5 календарних днів;

частина головного корпусу прокуратури (літер А-3) площею 3,0 м2 за адресою: 
43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 15, мета оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення 
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1200,00 грн, строк виконання 
робіт з оцінки – 5 календарних днів;

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРоПЕтРоВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 31.08.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 123,8 м2. Балансо-
утримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп. 
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 
3770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення боксу гаража площею 
27,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адре-
са: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. 
Вартість роботи – 3640,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет заліз-
ничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість роботи – 3500,00 грн., строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,7 м2. Балан-
соутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Пошто-
вий, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3640,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 112,3 м2. Балан-
соутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Костомарівська, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національ-
на експертно-правова група». Вартість роботи – 3920,00 грн., строк виконання 
(у календарних днях) – 4.

6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 
22,54 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Кон-
церн «Військторгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, б. 62. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3640,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,02 м2 
(у т. ч. 5,05 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Концерн 
«Військ торгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, б. 62. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3640,00 грн, строк вико-
нання (у календарних днях) – 4.

8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 80,64 м2 
(у т. ч. 2,52 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Концерн 
«Військ торгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, б. 62. Мета оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. 
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість роботи – 3640,00 грн, строк вико-
нання (у календарних днях) – 4.

9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 65,56 м2 (у т. ч. 5,96 м2– 
площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: 
м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість 
роботи – 3770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 78,43 м2 
(у т. ч. 7,13 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпро-
шахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість роботи – 3770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 77,3 м2 
(у т. ч. 21,2 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Національний 
центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 26д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-
хунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». 
Вартість роботи – 3750,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

12. Назва об’єкта: частина даху площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дні-
провський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33а. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку оренд-
ної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3250,00 грн, 
строк виконання (у календарних днях) – 4.

13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 275,9 м2. Балансо-
утримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж». Адреса: м. Дніпро, 
просп. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість 
роботи – 3950,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 125,2 м2 
(у т. ч. 10,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ «Між-
регіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій». 
Адреса: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 56. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – 
ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість роботи – 3750,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,3 м2. Ба-
лансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, 
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість ро-
боти – 3300,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,43 м2 
(у т. ч. 0,86 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпропе-
тровський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро, вул. Гого-
ля, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – Товарна біржа «Українська міжрегіональна». Вар-
тість роботи – 3110,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 3.

17. Назва об’єкта: майданчик площею 75,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське 
міжрайонне управління водного господарства. Адреса: м. Дніпро, вул. Доблесна, 
359. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість роботи – 3250,00 
грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,55 м2 
(у т. ч. 8,05 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпро-
шахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». 
Вартість роботи – 3770,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

19. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення технічного поверху пло-
щею 10,0 м2 та частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропе-
тровський індустріальний коледж». Адреса: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 55. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної 
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість роботи – 3770,00 грн, строк 
виконання (у календарних днях) – 4.

20. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпро-
петровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро, 
вул. Набережна Перемоги, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вар-
тість роботи – 3250,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДоНЕЦЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 28.08.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення спортивної зали площею 61,7 м2 
другого поверху та нежитлових приміщень загальною площею 57,4 м2 третього 
поверху господарсько-побутового корпусу. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне 
будівельне училище м. Краматорська» (код за ЄДРПОУ 02542018). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета про-
ведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією 
вартість послуг з оцінки – 2200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 
98,7 м2 цокольного поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 19. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вар-
тість послуг з оцінки – 2060 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 коридору 
першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля, 10. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. 
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вар-
тість послуг з оцінки – 2040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху 
триповерхової адміністративної будівлі загальною площею 5,5 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахтоуправління 
«Південно-донбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, шахта «Південнодонбась-

ка № 1». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець 
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг 
з оцінки – 2040 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, пров. Шепетівський, 17а, Новобаварський р-н (кадастровий номер 
6310137900:11:022:0008). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: 
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець 
конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з 
оцінки – 2900 грн, строк виконання –7 календарних днів.

6. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, просп. Московський, 259, Немишлянський р-н (кадастровий номер 
6310138500:06:003:0066). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: 
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець 
конкурсу – ПП «Перспектива-Земля». Згідно з конкурсною пропозицією вартість 
послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання –10 календарних днів.

7. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, просп. Московський, 130/1, Слобідський р-н (кадастровий номер 
6310136900:03:001:0016). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: 
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Інститут правового консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією 
вартість послуг з оцінки – 2900 грн, строк виконання –7 календарних днів.

8. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул. Маршала Батицького, 8а, Московський р-н (кадастровий номер 
6310137500:03:007:0056). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки: 
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець 
конкурсу – ТОВ «Інститут правового консалтингу». Згідно з конкурсною пропозицією 
вартість послуг з оцінки – 2900 грн, строк виконання –7 календарних днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЖИтоМИРсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – окремого індивідуально-
визначеного майна – заглибленого складу площею 126,4 м2 (літ. Є), що перебуває 
на балансі ТОВ «АТТІ», за адресою: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14 визнано 
Житомирську товарну агропромислову біржу (вартість виконання – 4000,00 грн, 
строк виконання – 7 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЖИтоМИРсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 22.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна визнано Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація 
та майнова експертиза» по об’єктах:

нежитлові приміщення площею 2079,4 м2 будівлі учбового корпусу, що перебу-
вають на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомир-
ської області, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Уша-
кова, 34 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); 
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди;

нежитлові приміщення (частина будівлі) спортзалу площею 462,96 м2, що пе-
ребувають на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації 
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Ушакова, 40 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4 календар-
них дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЖИтоМИРсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення 
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.08.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення 
незалежної оцінки майна визнано:

Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єкту – нежитлове при-
міщення площею 150,3 м2 в будівлі котельні, що перебуває на балансі Баранівського 
професійного ліцею, за адресою: м. Баранівка, вул. Звягельська, 77 (вартість ви-
конання – 1800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, 
з метою продовження договору оренди;

ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єкту – нежитлові приміщення (1-4-
гараж) площею 95,1 м2 в будівлі складу (літ. Д), нежитлові приміщення (1-1-
моторний цех) площею 32,6 м2 в будівлі гаражів (літ. Г), нежитлові приміщення (1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8) площею 187,9 м2 в будівлі гаража на 5 автомобілів (літ. З) та будівля 
прохідної (літ. Ж) площею 10,7 м2, що перебувають на балансі ДП «Поліськгеодез-
картографія», за адресою: м. Житомир, вул. Монтана, 18.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЗАКАРПАтсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 22.08.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень (поз. 3-11) загальною площею 175,7 м2 першого поверху 

будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Кар-
патської Січі, 38 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 2193 грн, термін виконання – 5 днів;

вбудованих приміщень (поз. 13-18) загальною площею 163,9 м2 першого по-
верху будівлі літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Іршава, 
вул. Шевченка, 40 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті-О» на таких умовах: вартість 
послуг з оцінки – 2200 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЗАКАРПАтсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна, 
що відбувся 22.08.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 

756,8 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: 88010, Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Болгарська, 3 з метою приватизації об’єкта державної власності групи 
А шляхом продажу на аукціоні, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної 
діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг – 3500,00 грн, 
термін виконання – 7 днів.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ІВАНо-ФРАНКІВсЬКІй обЛАстІ про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
об’єкта оренди, що відбувся 30.08.2017

Суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Ека-Захід» визнано переможцем з кон-
курсного відбору для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, а саме: час-
тини приміщення загальною площею 176,5 м2 (№ 109 – 47,2 м2, № 110 – 4,5 м2, 
№ 111 – 13,6 м2, № 112 – 62,9 м2, № 113 – 6,7 м2, № 114 – 5,9 м2, № 115 – 20,2 м2, 
№ 116 – 7,9 м2, № 117 – 7,6 м2 згідно з експлікацією) на першому поверсі навчально-
лабораторного корпусу № 5, що обліковується на балансі Прикарпатського націо-
нального університету імені Василя Стефаника, за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57; вартість надання послуг з оцінки – 1600 грн, строк надання по-
слуг – 5 днів, мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для укладення договору оренди.

ІНФоРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛУГАНсЬКІй обЛАстІ з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта оренди, що відбувся 23.08.2017

Найменування об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 2,0 м2 одно-
поверхової будівлі їдальні з прибудовами (інв. № 10300038), що обліковується на 
балансі ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», за адре-
сою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Гоголя, 1. Переможець – ТОВ Агент-
ство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1800 грн, термін 
виконання робіт – 3 дні.


