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Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ викупу
Івано-Франківська область
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу (літ. А) загальною площею 339,0 м2; будівля складу (літ. Б) загальною площею 333,1 м2; вбиральня (літ. В); огорожа, ворота (№ 1 – 3);
вимощення (ІІ-ІІІ) разом із земельною ділянкою за адресою: 78100, м. Городенка, вул. Братів
Окуневських, 27. Приватизовано фізичною особою – підприємцем, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні, за 1 733 052,00 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч.: вартість групи інвентарних
об’єктів – 1 167 288,00 грн, вартість земельної ділянки – 565 764,00 грн. ПДВ – 288 842,00 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31.
Балансоутримувач: господарський підрозділ господарського управління Івано-Фран
ківської облдержадміністрації, адреса: 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.
Код за ЄДРПОУ 33427126.
Відомості про об’єкт: автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, тип ТЗ – самоскид-С, рік випуску –
1992, реєстраційний № 74-73 ІВА, шасі № 3266707, колір – зелений. Перебуває в задовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 080,00 грн, ПДВ – 12 016,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 72 096,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Забезпечення проведення перереєстрації транспортного засобу відповідно до чинного
законодавства України.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності зобов’язань
здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код установи
за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію заяви 17,00 грн
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт на рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 7 209,60 грн – гарантійний внесок (грошові
кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 26.01.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –
11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження
ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної
товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу
Прикарпатської універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) 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. Кінцевий термін подання
заяв на участь в аукціоні – 22.01.2018 включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (0342) 55-31-40,
75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у
плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу. Загальна площа
приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з
прибудови будівлі, розташований на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Конструктивні елементи будівлі: фундамент і цоколь – стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки
цегляні; перекриття дерев’яні, залізобетонні плити у підвалі; покрівля та дах – шифер по дерев’яних
конструкціях крокв; підлога – плитка, у підвалі бетонна; вікна, двері подвійні, двостулкові, дерев’яні;
зовнішнє оздоблення – фасадна плитка, штукатурка; внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка,
оздоблення плиткою, фарбування масляними сумішами; усі інженерні комунікації відключені. Загальний технічний стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 947 620,00 грн, ПДВ: 189 524,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 137 144,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний
розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 113 714,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу:
«10 % від початкової ціни об’єкта в сумі 113 714,40 грн, без ПДВ»).

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу:
«Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018,
код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна
Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 30 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://
birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 січня 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною
площею 177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій розташований об’єкт, 1975 року побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому поверсі будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється
через територію підприємства. Приміщення має окремий вхід. Конструктивні елементи будівлі: фундамент і цоколь – стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття
дерев’яні; покрівля та дах – шифер по дерев’яних конструкціях крокв; підлога – керамічна плитка;
вікна, двері – подвійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє оздоблення – облицювання фасадною
плиткою; внутрішнє оздоблення – обшивка дерев’яною вагонкою, обшивка стелі та стін декоративними панелями, керамічна плитка; усі інженерні комунікації відключені. Загальний технічний
стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 455 978,00 грн, ПДВ: 91 195,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 547 173,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 54 717,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу:
«10 % від початкової ціни об’єкта в сумі 54 717,36 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу:
«Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області,
МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна
Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 30 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються
в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://
birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 січня 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва
з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 186,8 м2. Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля була побудована як споруда
торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід до приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий цегляний; стіни – металеві
листи, частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання.
Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
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відомості
приватизації

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09
вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта в сумі 34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ
19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 30 січня 2018 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 січня 2018 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятни
ця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова
будівля, сховище для техніки площею 806,6 м2.
Адреса об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий
Самбір, вул. Дністрова, 69.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000,
Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничоскладського типу розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,4 м; фундамент залізобетонний стрічковий, під колонами бетонний
старанного типу; стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити на бетонних
ригелях; покрівля – рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні; підлога
вимагає відновлення бетонного покриття; інженерне обладнання – відсутнє.
Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 000,00 грн. ПДВ – 52 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 316 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
31 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; питання
землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001.
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.01.2018 до
16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 січня 2018 р., час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове
приміщення, гараж Б-1, площею 20,1 м2.
Адреса об’єкта: 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Перемишлянському районі Львівської області. Код за ЄДРПОУ 36848550. Адреса балансоутримувача: 81200, Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28.
Відомості про об’єкт: гараж прибудований до сараю. Висота приміщення –
3,0 м; фундамент – бутовий стрічковий; стіни цегляні, перекриття дерев’яне
підшивне; покрівля – азбоцементні листи; ворота дерев’яні; комунікації – електроосвітлення. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 19 574,41 грн. ПДВ – 3 914,88 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 23 489,29 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
2 348,93 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; питання землекористування вирішується покупцем
після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001.
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22.01.2018 до
16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 січня 2018 р., час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: побутові приміщення № 13-20 загальною площею
185,3 м2 в літ «Г».
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13-20 загальною площею
185,3 м2 в літ «Г». Інв. № 105, рік побудови – 1973.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 12 900,00 грн; ПДВ  –
2 580,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прий
няти його у триденний термін за актом передачі.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому законодавством порядку.
4. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати
за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 548,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
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 змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@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
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 02 лютого 2018 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56
(Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В1–1)
загальною площею 100,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА» (код за ЄДРПОУ 21355747).
Адреса балансоутримувача: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Інформація про об’єкт: підвальне приміщення в одноповерховій цегляній
будівлі, 1987 року будівництва, загальною площею 100,4 м2. Фундамент бетонний; стіни, перегородки цегляні; покрівля – руберойд; підлога бетонна; двері
дерев’яні; вікна відсутні; внутрішнє опорядження – емульсійна фарба. Об’єкт
не використовується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові.
Внутрішні мережі комунікацій відсутні. Загальний фізичний стан – задовільний,
фізичний знос – 39 %.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 8,09 га, яка надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий
оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА». Під об’єкт земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 69 000,00 грн, ПДВ – 13 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 82 800,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно
з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта; покупець
повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки при експлуатації об’єкта,
згідно з чинним законодавством України.
Сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ
ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 280,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по
Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158,

банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 02 лютого 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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 на сайт Центральної універсальної біржі:
https://centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для
довідок (0472) 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною
площею 35,3 м2 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль,
вул. Гризла Семена, 12/15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області
(код за ЄДРПОУ 02357999).
Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39.
Інформація про об’єкт: вбудований одноповерховий цегляний гараж загальною площею 35,3 м2 (літ. «А»), до складу якого входять: бокс № 1 – 18,0 м2
з оглядовою ямою – 4,0 м2; бокс № 2 – 17,3 м2. Рік побудови – 1974. Фундаменти бутобетонні; стіни, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити;
підлога – бетон; внутрішнє оздоблення – побілка стелі, стін. Інженерні мережі –
електропостачання. Висота приміщень – 2,8 м. Під’їзні шляхи – дороги з твердим
покриттям. Об’єкт за призначенням не використовується. Санітарно-технічний
стан задовільний, фізичний знос – 34,55 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0069 га (під забудовою
(гаражем) – 0,0048 га, під площадкою, проїздами – 0,0021 га). Кадастровий
номер 7122255100:01:005:0321, цільове призначення: 1.12.9 – землі іншого
громадського призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 37 150,00 грн,
у т. ч.: гаража з оглядовою ямою – 34 600,00 грн; земельної ділянки – 2 550,00
грн; ПДВ – 7 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 44 580,00
грн, у т. ч.: гаража з оглядовою ямою – 41 520,00 грн; земельної ділянки –
3 060,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства,
правил пожежної безпеки при експлуатації об’єкта згідно з чинним законодавством України.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ
ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію
заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 458,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по
Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158,
банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від
початкової ціни об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 02 лютого 2018 року, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http:// www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер
з 9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон
для довідок (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ
«Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля,
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м.
Фундаменти бетонні; стіни – сандвіч-панелі по металевому каркасу, в середині
цегляні; перегородки цегляні; перекриття – металопрофіль по металевому каркасу; дах – двосхилий; покрівля – профнастил; підлога бетонна; вікна дерев’яні,
всі закладені цеглою; внутрішні двері відсутні; ворота – сандвіч-панелі по металевому каркасу. Інженерне забезпечення підведене до будівлі, потребує
капітального ремонту.
Будівля розташована на території колишнього ЗАТ, не використовується за
призначенням, відстань від прохідної орієнтовно 1 км. Поруч з будівлею розташована бетонна огорожа, за нею проходить залізнична гілка.
Фізичний знос об’єкта – 41 %. Загальний фізичний стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не
виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 149 900,00 грн, ПДВ – 29 980,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 179 880,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується
покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
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одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 17 988,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 02 лютого 2018 року, час початку
торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Універсальна товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління»
(ідентифікаційний код 34675640).
Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.
Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів;
діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі
та забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт
і технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладання господарських договорів із контрагентами під’їздної колії
на транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування, надання інших
залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортно-експедиційне
обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Основні показники діяльності підприємства

№
Найменування показників
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2 Балансовий прибуток, тис. грн
3 Величина чистого прибутку, тис. грн

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2798
(-33)
(-38)

4242
4
4

4211
(-234)
(-234)

IІІ квартал
2017 р.
4722
49
49

Продовження таблиці

№
з/п
4
5
6
7
8

Найменування показників

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн,
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

10
299
152
134
147
0

10
257
152
83
105
0

10
409
(-82)
224
491
0

IІІ квартал
2017 р.
10,2
464
(-55)
112
519
0

Кількість та склад робочих місць: на останню звітну дату чисельність працюючих – 31 особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтеркасир – 1, інженер з організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник
дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач
поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер
колії 5 розряду – 1, монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3 розряду – 1.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного
депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною
площею 365,6 м2; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною
площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею
127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею
170,2 м2; гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2;
гаражний бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2)
загальною площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ґанком
(літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень та
буфету (літ. М, м1, м2), загальною площею 1 742,0 м2; будівля бензосховища
(літ. Н) загальною площею 32,0 м2; підвал для збереження паливо-мастильних
матеріалів (літ. О) загальною площею 24,0 м2; приміщення туалетної (літ. У) загальною площею 12,0 м2; ворота № 1; огорожа № 2; металобетонна естакада
для автотранспорту № 4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою
та ґанком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай
(літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б)
(вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані
на 5 дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог. м.
На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини,
обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 68 шт., земельні ділянки – 5 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 63 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної
державної адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ» надано в постійне користування для розміщення та експлуатації
будівель та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною
площею 7,5652 га.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 16 438 457,16 грн, ПДВ – 3 287 691,43 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
19 726 148,59 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Збереження основного виду діяльності підприємства.
2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не
звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця за винятком звільнення
на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати,
перед Пенсійним фондом України, бюджетами усіх рівнів та фондами соціального страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-49

Продаж об’єктів групи Д
ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – гуртожитку готельного типу на 110 місць з
їдальнею на 75 посадочних місць
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного
типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається із двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і
їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку розміром по осях 29,1 м х 24 м, облаштована підвальним приміщенням із бетонною підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни 1-го
поверху. Стіни знаходяться в незадовільному стані через кришення і осипання
цегли. Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розміри будівель їдальні в
осях становлять 27 м х 24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового
панельного перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через
руйнування і осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному
майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування
стін та перекриття. Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 63 455,00 грн; ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 січня 2018 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 року
до 16.00.
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 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спе-
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5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно
з чинним законодавством.
6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодавства.
8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.
7. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське
вантажно-транспортне управління».
8. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог
природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним
законодавством України.
9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
10. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО
854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 1 972 614,86 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ
по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158,
банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від
початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05 лютого 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 09 лютого 2018 року, час початку
торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем
його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для
довідок (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – лікарні
hh Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва –
1985 рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри: будівлі 12,6 x 53,0 м,
прибудови 3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50
см, облицювання фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки
цегляні неоштукатурені, дверні та віконні перемички – з/б, перекриття – з/б,
плити розмірами 6,0 x 1,2 м, дах двоскатний, покрівля з азбоцементних листів
по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві без огородження, оздоблення
внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна стяжка; двері, вікна відсутні. Інженерні
комунікації до будівлі не підведені. Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн, ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 137 791,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок
№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код
за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного
призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного
законодавства; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації
протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта
приймання-передачі підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо
переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати
продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта.
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 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 26 січня 2018 року. Час початку

аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 січня 2018 року
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – будівель і споруд разом із земельною
ділянкою
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП
«Новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці, вул. Кобилянська, 2а.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою знаходиться на околиці села
Строїнці, на відстані близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з
об’єктом оцінки розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходу від
об’єкта розташовані будівлі старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна станції, інші виробничі та допоміжні
промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр.,
перебувають у стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі
будівлі та споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди (22 найменування), а саме:
1. Вагова-прохідна. 2. Розподільчий пристрій 10 кВ. 3. Водонапірна насосна станція. 4. Пункт мийки та дезінфекції машин. 5. Дезінфектор. 6. Пожежні
резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.). 7. Резервуари 1400 м3 (2 шт.). 8. Димохідна
труба. 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації. 10. Водонапірна башта
300 м3. 11. М’ясопереробний корпус. 12. М’ясожировий корпус. 13. Холодильник з компресорною. 14. Корпус передубойного утримання худоби. 15. Матеріальний склад. 16. Адміністративно-побутовий корпус. 17. Хлораторна. 18. Санбойня. 19. Склад аміаку та масел. 20. Жирозбірник (жижезбірник). 21. Канижна.
22. Установка мазутопостачання. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не охороняється, навколо всього будівельного майданчика є огорожа з залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості. Площа земельної ділянки, усього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 1 921 322,00
грн, у т. ч.: об’єктів незавершеного будівництва – 342 654,00 грн, земельної
ділянки – 1 578 668,00 грн.
ПДВ – 384 264,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 305 586,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва
та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан
(провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати
дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
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купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
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 здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 230 558,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, 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 Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 22 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – лазні, що перебувала на балансі
ліквідованого КСП «Промінь»
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – лазня, що перебувала на балансі ліквідованого КСП
«Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на
околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній
частині, на відстані 250 м від дороги загального користування на території
колишньої тваринницької ферми, поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт
являє собою земельну ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент
траншеї (виконані земляні роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік
початку будівництва – 1989.
На будівельному 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,
по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт знаходиться в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування
будівель закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот тридцять дві гривні 00 копійок). ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі
сто п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі
об’єкта незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права
власності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення
будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівліпродажу, здійснюються 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 за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 315,84 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
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 січня 2018 року
Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, 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 Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 22 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Борівці,
вул. Головна, 77а.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається
з двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн
(двісті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн
00 коп.), земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.).
ПДВ  – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн
80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з
моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови
об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передачі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (з можливістю зміни її
цільового призначення) 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
будівництва 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 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 26 810,28 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
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 26 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325, 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

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.12.2017 № 1956)

Вінницька область
Їдальня з обладнанням (частина приміщень в будівлі торговельного комплексу літ. А загальною площею 448,9 м2, у т. ч.: на 1-му поверсі з № 7-1 до № 7-16;
№ 8-2, 8-3 площею 294,6 м2; підвальні приміщення з № 1-1 до № 1-3 площею
154,3 м2 та 12 одиниць обладнання) за адресою: 23116, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Пултівці, вул. Революційна, 1а, що перебуває на балансі Пултівецької
сільської ради (код за ЄДРПОУ 04330332).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі за методом зниження ціни об’єкта
державної власності – їдальні на 330 місць
hh Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 16б.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з
підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа
підвалу – 212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2.
Приміщення першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в
оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному
стані. Приміщення другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Об’єкт
розташований в серединній зоні міста, в промисловій зоні.

3 січня 2018 року

ЧЕРHІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
2-квартирного житлового будинку разом
із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво 2-квартирного житлового
будинку разом із земельною ділянкою.
Адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий до державної власності
за рішенням суду).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, фундамент виконано із бетонних блоків, стіни з червоної цегли, перекриття з залізобетонних плит, дах
вкрито шифером, який місцями пошкоджений. Будівництво розпочато в 1993
році, припинено в 1995 році. Роботи з консервації не проводились.
Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, поряд проходить мережа електропостачання, але дані про її потужність і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,06 га. Кадастровий номер
7421710100:01:007:0707. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Вид використання: для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
90 628,73 грн, у т. ч.: ціна земельної ділянки – 11 784,00 грн, об’єкта незавершеного будівництва – 78 844,73 грн.
ПДВ – 18 125,75 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ  – 108 754,48 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки – 14 140,80 грн,
об’єкта незавершеного будівництва – 94 613,68 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з
моменту підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ
покупець визначає самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; покупець зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно
з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 10 875,45 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області,
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01 лютого 2018 року
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку, 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 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.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) та в
РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел (0462) 67-63-02.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 280-42-32

Продаж об’єктів групи Ж
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 22 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок:
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Їдальня знаходиться на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка
не виділена. Територія підприємства огорожена, знаходиться під охороною,
вхід (в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за
перепустками. Під’їздні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня
територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена.
Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн. ПДВ – 284 686,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 708 120,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом
5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після
сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної
реєстрації в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. 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 державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні конт
ролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації
до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 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
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 26 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку
внесення цінових 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 Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 22 січня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної
ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами;
закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; отримання екстериторіального позитивного висновку
про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі
та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А  – виробнича будівля складу № 1 літ.
«А» загальною площею 94,0 м2, за адресою: 23536, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, що під час приватизації не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Укртелеком» та перебуває на балансі Він
ницької філії ПАТ «Укртелеком».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,02 га (рішення від 22.12.2017
15 сесії 7-го скликання Рахнівсько-Лісової сільської ради Шаргородського району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.08.2017
№ 1377 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші
матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної
ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами;
закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками
встановленого зразка; отримання екстериторіального позитивного висновку
про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі
та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – виробнича будівля складу № 2 літ. «А»
з тамбуром літ. «а» загальною площею 65,3 м2; будівля сторожової будки
літ. «Б» загальною площею 7,7 м2, за адресою: 23536, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121, що під час приватизації
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Укртелеком» та перебуває на балансі
Вінницької філії ПАТ «Укртелеком».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,11 га (рішення від 22.12.2017
15 сесії 7-го скликання Рахнівсько-Лісової сільської ради Шаргородського району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.08.2017
№ 1377 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші
матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки
та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок для приїжджих загальною площею 104,1 м2, за адресою: 22432, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Іванів,
вул. Польова, 30, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
СВАТ «Вінницярибгосп» та перебуває на балансі ДСРП «Пиківський рибцех»
ПРАТ СП «Вінницярибгосп».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,015 га (розпорядження № 361
від 23.05.2017 Вінницької обласної державної адміністрації).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.04.2016
№ 916 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
погоджений та затверджений у встановленому порядку; екстериторіальний
позитивний висновок про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні
для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Він
ницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,

крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців
робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий
запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів,
що подаються на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік
вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або
відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку
персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору
виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 31.01.2018 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або
безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 23.01.2018.
Конкурсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон
для довідок 67-26-08.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельних ділянок державної
власності, на яких розташовані об’єкти державної
власності

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою;
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3), за адресою:
Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність: близько 40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із земле
устрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації, та виключення з переліку».
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці, за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998
№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво 12-квартирного житлового
будинку, за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт по проекту триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані
стіни підвалу з блоків розміром 2,4 х 0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5
ряда над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації, та виключення з переліку».
4. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво житлового будинку з господарським блоком та льохом, за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н,
с. Павлівка, вул. Нова, 20.

Об’єкт складається з одноповерхової будівлі орієнтовним розміром 10 х 11
м, господарського блоку орієнтовним розміром 11 х 6 м та льоху – заглибленої
споруди. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: документація із землеустрою, зокрема, проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу
земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб –
платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із
землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за
наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на
обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 07.02.2018 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській
області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області (м. Чернігів,
просп. Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02).

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть
залучені до виконання робіт з підготовки до продажу
об’єктів приватизації разом із земельними ділянками,
а також з метою формування земельної ділянки
та присвоєння їй кадастрового номера (проведення
робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці), що відбувся 26.12.2017

За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок тваринника площею 90,6 м2, що під
час приватизації не увійшов до статутного фонду СВАТ «Садовод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Шанс», за адресою: 22742, Вінницька
обл., Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б. Орієнтовний розмір
земельної ділянки: 0,01 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – нежитлова будівля (лазня) загальною
площею 97,2 м2, що під час приватизації не увійшов до статутного фонду СВАТ
«Садовод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Шанс», за адресою:
22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с-ще Вербівка, вул. Центральна, 69а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0150 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 137,0 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу САТ «Вищеольчедаївське» та перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», за адресою: 23441,
Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,03 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля контори загальною площею 802,8 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Укртелеком» та
перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», за адресою: 22800,
Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2. Орієнтовний розмір земельної
ділянки: 0,10 га.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
24321, Вінницька обл., м. Ладижин,
5,44
30 801,00
2 роки 364 дні
Здійснення продажу хлібобулочних
вул. Кравчика, 5
та кондитерських виробів

1 Міністерство освіти 00497236, Вінницький національний аграрний університет, 21008, м. Вінни Нерухоме майно – частина нежитлового вбудо
–
і науки України
ця, вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 46-00-03
ваного приміщення на 1-му поверсі навчально
го корпусу № 1 (літ. А)
2 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100,
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані при
–
Вінницька обл., Немирівський р-н,
статистики України м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
міщення на 1-му поверсі адміністративної
м. Немирів, пров. Некрасова, 6
будівлі (літ. А)
3 Державна казна 37730494, Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому Нерухоме майно – нежитлові вбудовані примі 37730494.1.УФНМЛШ026 22000, Вінницька обл., Хмільницький
чейська служба
районі та м. Хмільник Вінницької області, 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, щення у підвальному приміщенні двоповерхово
р-н, м. Хмільник, вул.Літописна, 11
України
вул. Літописна, 11 (колишня Червоного Козацтва, 14), тел. (04338) 2-26-41
го адміністративного приміщення з підвалом
(колишня Червоного Козацтва, 14)

16,1

83 430,00

2 роки

98,3

428 548,00

2 роки 364 дні

Розміщення офіса
Розміщення територіального центру
соціального обслуговування Хміль
ницького району Вінницької області

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

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

найменування

реєстровий номер майна

04692041, Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного універси Частина навчально-побуто
тету, 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, тел.: (03352) 4-97-37, 4-88-06
вого корпусу

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
45000, Волинська обл., м. Ковель,
113,5
573 156,00
2 роки 11 місяців Надання освітніх послуг
вул. Заводська, 23

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державне агентство рибно 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська,
го господарства України
82а, м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91

№
з/п

Назва органу управління

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

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди нагульного ставу «Василівка» площею 58,0 га та
рибопитомника «Василівка» (зимувальні ставки № 1-2, 3-5, 6 загальною
площею 5,5 га)

місцезнаходження

25592421.23.ААЕЖАГ840; У заплаві р. Кам’янка, в межах с. Василівка,
25592421.23.ААЕЖАГ891 Василівської сільської ради, Попільнянського
р-ну, Житомирської області

загальна вартість майна за незалеж максимально можли мета викорис
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
тання
–
351 884,00;
2 роки 11 місяців З метою рибо
222 573,00
розведення

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Державна фіскаль 39292197, Державна фіскальна служба України, м. Київ, Львівська площа, 8, в оперативному управлінні Головного Частина вбудованого приміщення
на служба України управління ДФС у Закарпатській області (39393632), м. Ужгород, вул. Волошина, 52, тел. (0312) 61-43-70
(поз. № І) будівлі літ. Б

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли мета вико
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
ристання
Закарпатська обл., м. Ужгород,
2,0
17 708,00
2 роки 11 місяців Розміщення
вул. Волошина, 52
банкомата

реєстровий номер майна
–

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 1-2 (1125-1126)

3 січня 2018 року

6

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна фіскальна
служба України
2 Міністерство освіти
і науки України

40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь, вул. Універси
тетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
33295412, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природо
користування України «Немішаївський агротехнічний коледж», 07854, Київська обл.,
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, тел. (0457) 741-1-55
3 Державна служба гео 14308279, КП «Кіровгеологія», 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 8/9,
логії та надр України тел. (044) 285-06-33
4 Державна фіскальна 40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь, вул. Універси
служба України
тетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
5 Міністерство освіти
і науки України

реєстровий
номер майна

найменування
Частина головного учбового корпусу

–

Частина приміщення на першому поверсі в гурто
житку № 4

–

Частина будівлі гаража (інв. №10300060)

–

Частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком
на 1-му поверсі; частина конференц-комплексу ЦППК
з харчоблоком на 2-му поверсі; частина конференц
комплексу ЦППК з харчоблоком на 3-му поверсі
33295412, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природо Частина приміщення на 1-му поверсі в гуртожитку
користування України «Немішаївський агротехнічний коледж», 07854, Київська обл.,
№1
смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, тел. (0457) 74-11-55

–

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна за максимально
на пло незалежною оцін можливий
місцезнаходження
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
Київська обл., м. Ірпінь,
222,1
1 642 600,00
2 роки
вул. Університетська, 31
11 місяців
Київська обл., Бородян
76,95
332 077,00
2 роки
ський р-н, смт Немішає
11 місяців
ве, вул. Технікумівська, 4
Київська обл., м. Брова 999,3
2 880 600,00
2 роки
ри, вул. О. Білана, 1
11 місяців
Київська обл., м. Ірпінь, 79,85;
595 817,00;
2 роки
вул. Університетська, 31 315,1;
2 351 182,00;
11 місяців
195,8
1 461 001,00
Київська обл., Бородян
ський р-н, смт Немішає
ве, вул. Технікумівська, 4

47,0

203 400,00

2 роки
11 місяців

мета використання
Розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи
Розміщення виробництва котельного обладнання
Розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську діяльність
з медичної практики (розміщеня стоматологічного кабінету)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
з/п управління
1 Міністерство
освіти і науки
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
337022395, ВП «Рубіжанський політехнічний коледж О. Є. Порай-Кошиці
Вбудовані нежитлові приміщення на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі Палацу
–
Луганська обл., м. Рубіж
818,1
1 151 000,00
2 роки 364 дні
Проведення навчально-фізкуль
Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка», 93000, Лу спорту (інв. № 10310001), а саме: нежитлове приміщення (спортивний зал) пло
не, вул. Богдана Хмель
станом на 30.09.2017
турних занять та спортивноганська обл., м. Рубіжне, пров. Клубний,12, тел. (06453) 5-04-11
щею 718,2 м2 та нежитлове приміщення (спортивний зал) площею 99,9 м2
ницького, 100
масових заходів (погодинно)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ
ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

найменування

1 Державне аген 00992467, Державне підприємство «Золочівське
ство лісових ре лісове господарство», Львівська обл., Золочів
сурсів України ський р-н, с. Струтин, тел. (03265) 4-41-22

місцезнаходження

Нежитлові вбудовані 00992467.7.АААДГД937 Львівська обл., Золо
приміщення на 1-му
чівський р-н, с. Слові
поверсі будівлі
та, вул. І.Франка, 4а

загальна
площа, м2
30,5

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
максимально
можливий строк
мета використання
оренди
97 500,00
5 років
21,9 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи;
8,6 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
станом на 30.09.2017

вартість майна за не
залежною оцінкою, грн

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза максимально можли
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство енерге 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно- Частина вестибуля № 102 з місцями загального
24584661.6.ДЯМХКШ4512 Миколаївська обл., м. Южно
6,1
7 239,0
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
тики та вугільної про Українська АЕС», 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, користування «Спортивного корпусу з 3-ма залами»
українськ, вул. Спортивна, 2
кави та напоїв, крім товарів підакцизної групи
мисловості України
тел. (05136) 4-22-22
Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство інфра 38727770, ДП «Адміністрація морських портів України» Нежитлові приміщення (частина вестибуля) першого 38727770.10.АААИГА987 м. Одеса, вул. При 142,68
2 109 971,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину безмитної торгівлі (торговельний об’єкт з
структури України
Одеська філія, 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
поверху (першого рівня) в будівлі Морського вокзалу
морська, 6
продажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів)

№
з/п

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

Назва органу
управління

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство
освіти і науки
України
2 Міністерство
освіти і науки
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
00493014, Полтавська державна аграрна
академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава,
тел. (0532) 50-02-73
00493014, Полтавська державна аграрна
академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава,
тел. (0532) 50-02-73

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі уч. корпусу № 1 –
00493014.1.БЕШСНП7004; вул. Г. Сковороди,
15,0
136 400,00
2 роки 11 місяців
2
3,0 м ; частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі уч. корпусу
00493014.1.БЕШСНП7004; 1/3, м. Полтава
№ 2 – 8,0 м2; частина нежитлового приміщення уч. корпусу № 2 – 4,0 м2 00493014.1.БЕШСНП7005
Частина асфальтованого майданчика
00493014.3.ТЧРОЮ093
вул. Г. Сковороди,
30,0
53 357,00
2 роки 11 місяців
1/3, м. Полтава
найменування

мета використання
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання послуг
для населення із ксерокопіювання документів та продаж
канцтоварів, призначених для навчального закладу
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь
чих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
Міністерство
38076799, Львівська філія Концерну «Військ
оборони України торгсервіс», 79059, м. Львів-59, вул. Плугова,
12а, тел. 253-24-64
Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлове примі 33689922.15.ФЯХВЦА016 Рівненська обл., м. Рів 513,7
2 125 500,00
10 років
Розміщення: 150,0 м2 – кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; 30,0 м2 – ксерокопіювальної
щення (ательє)
не, вул. Набережна, 14
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів; 50,0 м2 – офіса; 200,0 м2 – аптеки для
обслуговування пільгової категорії населення; 83,7 м2 – інше використання
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п Назва органу управління

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

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство оборони
України

31632168, ДП «УкрНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», 61166, м. Харків,
просп. Науки, 9, тел.: (057) 702-17-31, 702-17-32
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ,
вул. Молодогвардійська, 28а, тел. (044) 243-39-44

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
місцезнахо
загальна вартість майна за неза максимально мож
мета використання
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення – кімн. № 13,13а,14 на 1-му поверсі 6-повер
–
м. Харків, просп.
132,8
1 227 700,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій
хової адміністративної будівлі, інв. № 73477/81783, літ. АІІІ-5, А-6
Науки, 9
снює побутове обслуговування населення
Одноповерхова будівля пилорами (сховище ДОК, склад, виробничі 33689922.33.АААЖЛБ431 м. Харків, Кільце
334,8
571 000
10 років
Розміщення складів
майстерні), інв. № 53, літ. Г-1
вий проїзд, 1
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Державна служба 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області,
статистики України 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

найменування
Нежитлові приміщення на 3-му по
версі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
02363072.1. АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козе
94,0
176 278,22
лець, вул. Соборності, 14

максимально можливий строк оренди мета використання
5 років
Для розміщення
офіса

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль
майна за неза максимально
на пло вартість
можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
лежною
оцінкою, грн строк
2
ща, м
оренди
1 Міністерство освіти і науки 00193602, ДВНЗ «Київський механіко-технологічний коледж», 02090, Нерухоме майно – нежилі приміщення на 1-му
–
м. Київ, Харківське шосе,
135,8
1 787 410,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під
України
м.Київ, Харківське шосе, 15, тел. (044) 296-70-59
поверсі будівлі гуртожитку
17
станом на 31.08.2017 11 місяців акцизної групи
2 Міністерство освіти і науки 02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго Нерухоме майно – частина нежитлового примі
–
м. Київ, вул. Космічна, 8в
2,0
27 190,00
2 роки
Розміщення прального обладнання
України
манова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
щення 2-го поверху будівлі гуртожитку
станом на 31.08.2017 11 місяців

№
з/п

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

Назва органу управління

3 Міністерство освіти і науки
України
4 Державна архівна служба
України
5 Міністерство освіти і науки
України
6 Міністерство освіти і науки
України
7 Міністерство культури
України
8 Державна служба України
з питань геодезії, карто
графії та кадастру

02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго
манова, 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
16308958, Центральний державний архів громадських об’єднань
України, 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 8, тел. 285-55-16
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго
манова, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08, 235-90-18
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго
манова, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, 9, тел.: 234-11-08, 235-90-18
20073260, Національний Києво-Печерський історико-культурний за
повідник, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8,
тел. (044) 406-63-18, факс (044) 406-63-17
04722078, ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство»,
03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, 69, тел. (044) 226-33-09

3 січня 2018 року

Нерухоме майно – частина нежитлового примі
–
м. Київ, вул. Освіти, 6а
щення 2-го поверху будівлі гуртожитку
Нерухоме майно – нежитлове приміщення в під 16308958.2.ВВРОУЧ023 м. Київ, вул. Генерала Ал
валі будівлі літ. А
мазова, 8
Частина нерухомого майна – нежитлові примі
–
м.Київ, вул. Маршала
щення (на 1-му поверсі гуртожитку № 2)
Тимошенка, 2з
Частина нерухомого майна – нежитлові примі
–
м. Київ, вул. Маршала
щення (на 1-му поверсі гуртожитку № 3)
Тимошенка, 2ж
Нерухоме майно – частина 2-го поверху будівлі 0073260.2.ЮЖВЦСД997 м. Київ, вул. Лаврська, 9,
пам’ятки архітектури місцевого значення «Біблі
корпус № 5
отека митрополита Флавіана»
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
04722078.1.СШМПЯТ026 м.Київ, вул. Велика Василь
2-му поверсі адміністративної будівлі
ківська, 69

2,0
18,9
4,0
4,0
45,5
9,1

26 170,00
станом на 31.08.2017
242 043,00
станом на 31.10.2017
61 300,00
станом на 31.08.2017
61 300,00
станом на 31.08.2017
1 367 900,00
станом на 31.08.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення прального обладнання

170 000,00
станом на 30.09.2016

2 роки
11 місяців

Розміщення офіса

Розміщення складу
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуто
ве обслуговування населення (пральне обладнання)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
обслуговування населення (пральне обладнання)
Розміщення офісних приміщень

№ 1-2 (1125-1126)

7

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль
майна за неза максимально
на пло вартість
можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 лежною оцінкою, грн строк оренди
9 Міністерство регіонально 38283024, Державне підприємство «Науководослідний інститут
Нерухоме майно – нежитлові приміщення в ла 38283024.1.ЯНХЖФО011 м. Київ, просп. Валерія Ло 1 031,9
16 064 377,00
2 роки
Розміщення науководослідної установи
го розвитку, будівництва будівельного виробництва», 03110, м. Київ, просп. Валерія Лобанов бораторному корпусі
бановського, 51
станом на 30.09.2017 11 місяців
та житловокомунального ського, 51, тел. (044) 2488889
господарства України
10 Державна служба геології 01432859, Державне наукововиробниче підприємство «Державний Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Генерала Ал
125,7
2 512 000,00
2 роки
Розміщення науководослідної установи та проведення
та надр України
інформаційний геологічний фонд України», 03680, м. Київ, вул. Ежена
мазова, 18/7
станом на 30.11.2017 11 місяців науководослідних робіт в галузі целюлознопаперової промис
Потьє, 16, тел. 4566061
ловості випробувальним центром целюлози, паперу та картону
11 Державна служба геології 01432859, Державне наукововиробниче підприємство «Державний Нерухоме майно – нежитлові приміщення
–
м. Київ, вул. Генерала Ал
126,2
2 522 000,00
2 роки
Розміщення науководослідної установи та проведення
та надр України
інформаційний геологічний фонд України», 03680, м. Київ, вул. Ежена
мазова, 18/7
станом на 30.11.2017 11 місяців науководослідних робіт в галузі целюлознопаперової промис
Потьє, 16, тел. 4566061
ловості випробувальним центром целюлози, паперу та картону

№
з/п

Назва органу управління

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

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. заяви подаються в окремому конверті з
написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ
ННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ кОНкуРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
інформаціЯ про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМу № 30 від 15.01.08)

інформація
кев м. дніпро про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди державного майна

балансоутримувач: кев м. дніпро.
орган управління: міністерство оборони України.
адреса об’єкта оренди: дніпропетровська обл., новомосковський р-н,
смт Черкаське, вул. гагаріна (будинок офіцерів), військове містечко № 3, інв.
№ 193.
 назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 51,66 м2.
базова орендна плата становить 1 829,99 грн з метою розміщення
торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів та товарів підакцизної групи.
базовий місяць орендної плати – вересень 2017 р., визначений відповідно
до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного
майна, затвердженої постановою кмУ від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями).
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати діючу
незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше 1-го тижня з
моменту визначення його переможцем конкурсу. якщо орендна плата, визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою ніж орендна плата, надана
у пропозиції заявника, то при укладенні договору оренди буде враховано її
більше значення.
4. основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. на підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів
завдаток в розмірі відсотка місячної базової орендної плати на рахунковий
рахунок державного казначейства за місцем реєстрації заявника. протягом
місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити
сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати.
завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди завдаток
поверненню не підлягає.
5. ефективне використання орендованого майна.
6. дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту
орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані,

не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, та (або) відновити майно та ( або) відшкодувати збитки у разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди.
13. заборона передачі об’єкта оренди н суборенду.
14. термін дії договору оренди – 3 роки.
переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта
оренди та за інших рівних умов найбільшу орендну плату за базовий місяць
розрахунку.
конкурс відбудеться через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в Гвардійському
підрозділі кев м. Дніпро за адресою: Дніпропетровська обл., новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. буркіна, 8.
термін приймання конкурсних пропозицій: протягом 15 днів з моменту публікації цієї інформації у газеті «відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи, визначені наказом фдмУ від 15.02.2013 № 201 «про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що
належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання
умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті договору
оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток відображається
в проекті договору оренди);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «на конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без
печатки).
документи приймаються за адресою: дніпропетровська обл., новомосковський р-н, смт гвардійське, вул. буркіна, 8, кімн. 206. за додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.

інформація
кев м. житомира зсу про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового
майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: кев м. житомира
зСУ за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення клубу (інв. № 4) площею 2,0 м2 військового містечка № 13, що перебуває на балансі кев м. житомира, за адресою: м. житомир, вул. фещенкаЧопівського, 22.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2017 становить 16 588,00 грн.
Початковий розмір орендної плати, визначений відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, за-

конкурСи З відбору Суб’єктів оціноЧної діялЬноСті
АПАРАт ФДМУ
інформація
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності

 назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
8 269,7 м2, розташовані в дев’ятиповерховій будівлі за адресою: вул.
Сім’ї Хохлових, 8, м. київ. найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
київський апеляційний господарський суд. місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Сім’ї Хохлових, 8, м. київ; тел. (044) 496-30-38. мета проведення оцінки:
укладення договору оренди. телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74.
телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. електронна адреса замовника
конкурсу: ari@spfu.gov.ua. види економічної діяльності (коди квед) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. розмір статутного капіталу
(власного капіталу): –. балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова
залишкова вартість нежитлових приміщень площею 8 269,7 м2 станом на
01.12.2017 – 9 099,943 тис. грн; балансова залишкова вартість об’єкта площею 9 264,1 м2 станом на 01.12.2017 – 10 194,2 тис. грн. кількість земельних
ділянок: –. розмір земельних ділянок, усього: –. місце розташування земельних ділянок: –. цільове призначення земельних ділянок: –. правовий режим

ВІННИЦЬКА ОблАСтЬ
інформація
рв фдму по вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. назва об’єкта оцінки: окремо розташована двоповерхова з підвалом будівля їдальні (літ. а) загальною площею 790,6 м2. балансоутримувач:
не увійшло до статутного (складеного) капіталу Сват «вінниччина» під час приватизації та перебуває на балансі пат «вінниччина». місцезнаходження об’єкта
оцінки: 23056, вінницька обл., барський р-н, с. Шипинки, вул. миру (колишня
пролетарська), 21. мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник
робіт з оцінки – фоп Шлапак л. в. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.10.2014: відновна – 148 504,00 грн; залишкова – 30 577,25 грн.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 – № 9
загальною площею 93,61 м2 в одноповерховій будівлі їдальні. балансоутримувач: професійно-технічне училище № 21 м. калинівка. місцезнаходження об’єкта оцінки: 22400, вінницька обл., калинівський р-н, с. нова гребля,
вул. Шкільна, 3. мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою продовження строку дії договору оренди. телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.
ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт
з оцінки – фоп панасюк а. м. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5 приміщень. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
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твердженої постановою кмУ № 786 від 04.10.1995, становить 559,57 грн за
базовий місяць – жовтень 2017 р. (при застосуванні річної орендної ставки
на рівні 40 % (платіжний термінал).
балансоутримувач об’єкта оренди: кев м. житомира.
орган, уповноважений управляти майном, – міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий
місяць оренди – жовтень 2017 р., що становить 559,57 грн (без пдв), але не
нижчий ніж передбачено постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995
№ 786, зі змінами та доповненнями.
2. Своєчасне здійснення за власний рахунок поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
3. термін дії договору оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства.
4. забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому екологічними
нормами та правилами пожежної безпеки.
5. забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки
його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням.
6. зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини в орендованому приміщенні.
7. протягом 15 робочих днів після підписання договору встановити прилади обліку енергопостачання та заключити прямий договір з постачальною
організацією.
8. зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати забезпечується у вигляді
завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший місяць оренди,
який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди протягом 10 днів з
моменту укладення договору.
9. заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права на
приватизацію орендованого майна.
10. відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу
замовнику оцінки.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені у п. 3.2 наказу
фдмУ та моУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу
про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в
тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати
(відображається в проекті договору оренди).
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «для участі в конкурсі по оренді».
кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 30 днів з дня
опублікування цієї інформації.
конкурс відбудеться об 11.00 на 31-й календарний день (якщо він є
робочим) з дня опублікування цієї інформації в кев м. Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Дмитра Донцова, 20.
заяви приймаються за адресою: м. житомир, вул. дмитра донцова, 20
(кімн. 15).
додаткову інформацію можна отримати у економіста з орендних відносин
кев м. житомира (кімн. 15) або за тел. (0412) 22-77-76.

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

земельних ділянок: –. нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
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), та з урахуванням умов цього оголошення.
замовник послуг з оцінки – фонд державного майна України (01133, м. київ,
вул. генерала алмазова, 18/9).
платник послуг з оцінки – товариство з обмеженою відповідальністю «профінвестгроуп».
процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до положення застосовується фондом державного майна України, якщо
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті)
тисяч гривень.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та
майнових прав на них».
для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її
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, 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.
подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги
з оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. київ, вул. генерала алмазова,
18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції фонду
державного майна України (вул. генерала алмазова, 18/9, фойє) до 16.00
12 січня 2018 року.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133,
м. київ, вул. Генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 18 січня 2018 року
о 14.00.

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2014: відновна – 14 626,00 грн; залишкова – 0,00 грн. наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 3. назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 18 –
12,5 м2, № 19 – 11,1 м2 та част. № 20 – 0,4 м2, загальною площею 24,0 м2
на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі (літ. а) з підвалом. балансоутримувач: томашпільський міськрайонний центр зайнятості. місцезнаходження
об’єкта оцінки: 24200, вінницька обл., томашпільський р-н, смт томашпіль,
вул. і. гаврилюка (колишня леніна), 19. мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з оцінки – комунальне підприємство «могилівподільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації». кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 частина приміщення, 2 приміщення. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2017: відновна – 4 625,00 грн; залишкова – 31,00 грн. наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – положення).
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України
«про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі,
та додатках до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,

інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00,
п’ятниця до 16.00).
на конверті слід зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв ФДМУ по вінницькій
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. Гоголя, 10. телефон для
довідок 67-26-08.

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

 1. назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – будівля лазні літ. а з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2, що не
увійшла до статутного капіталу Сват «будянське». місцезнаходження об’єкта
оцінки: 24312, вінницька обл., тростянецький р-н, с. буди, вул. незалежності,
37а. мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. телефон замовника конкурсу: відділ
приватизації державного майна (0432) 67-26-08. телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. замовник робіт з оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. платник робіт з
оцінки – рв фдмУ по вінницькій області. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: -. балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.11.2004: залишкова – 12 316,68 грн. наявність об’єктів, відомості
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відомості
приватизації

про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – вагон
пересувний 1990 р. в., що не увійшов до статутного капіталу СВАТ «Жорнище» та перебуває на балансі ПАТ «Жорнище». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 20.01.2003: залишкова – 1 308,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
лазні з тамбуром та вхідним майданчиком загальною площею 176,3 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Сад України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24714,
Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного
майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2011: залишкова – 34 000,00
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будинок
для сезонних працівників літ. «А» загальною площею 655,8 м2 з вхідним
майданчиком літ. «а». Балансоутримувач: ПрАТ «Сад України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка,
вул. Садова, 4а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 31.12.2011: залишкова – 43 000,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2, що перебувають на зберіганні
ПрАТ «Агропереробник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: первісна – 35,185 тис. грн; залишкова – 8,0 тис.
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.01.2018.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 19.01.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності разом із земельними ділянками

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 м2;
колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1164,5 м2 (разом
із земельною ділянкою), що перебувають на балансі ПрАТ «Агрокомплекс
Хмільникпродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22007, Вінницька обл.,
м. Хмільник, вул. Столярчука, 21. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника
конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.12.2016: залишкова – 283 299,00 грн. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2563 га. Цільове призначення земельної
ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля
колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною
площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою), що перебувають на балансі ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: відділ приватизації державного майна (0432) 67-26-08. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 30.12.2016: залишкова – 30 194,00 грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1437
га. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.12.2017.
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки
земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ, ІV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах
І, ІІ, ІІІ, ІV, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 15 календарних днів від
дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 15.01.2018.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться 19.01.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій
області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для
довідок 67-26-08.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 89,0 м2 на 1-му
поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України в Олевському районі Житомирської області
(Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Житомирська
територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 198,24 м2 будівлі
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Житомирська, 92. Балансоутримувач: Державна установа
«Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Незалежна релігійна
громада християнської церкви (повного Євангелія) «Ранкова зірка».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 5,6 м2 в адміністративній будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборськаго, 6а). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.12.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вітусевич О. Ц.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи
РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1,
поз. 3, поз. 4 за планом) загальною площею 60,3 м2 корпусу літ. «АА’».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м., Ужгород, вул. Менделєєва,
2. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет», (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 Опіярі В. В. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору (поз. 1 за
планом) площею 3,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу Закарпатського лісотехнічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний
університет України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл.,
м. Хуст, вул. А. Волошина, 66. Найменування балансоутримувача: Закарпатський
лісотехнічний коледж ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»,
(03142) 4-35-07. 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: ПАТ АБ
«Укргазбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 52 та поз. 54
за планом) загальною площею 11,9 м2 на першому поверсі навчальнолабораторного корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет», (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 Удовиченко А. Г. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, 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
практичної 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, 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 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: до об’єктів № 1, 3: приміщення, частини будівель,
зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади
громадського харчування; до об’єкта № 2: приміщення, частини приміщень та
будівель, зокрема для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та
іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській 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
(адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Телефон для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89),
відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 1 до № 6 включно, № 58, 59, 60, 61 та частина приміщення № 57 спільного користування
(площею 41,3 м2) загальною площею 218,0 м2 першого поверху триповерхової будівлі (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: ФОП Саприкіна А. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових приміщень професійної пожежної частини № 9, а саме: нежитлове приміщення (літ. А) площею
224,8 м2; сарай (літ. Б) площею 13,5 м2; сарай (літ. Г) площею 36,4 м2; огорожа № 1; ворота № 2; козирок № 3; ґанок № 4; замощення № 5; навіс (літ. Е);
вбиральня (літ. Д); сарай (літ. Ж) площею 14,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Більмацький р-н, смт Комиш-Зоря, вул. Польова, 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: КомишЗорянська селищна рада Більмацького району Запорізької області. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 1
(літ. А-12) загальною площею 30,6 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; частини стін приміщень будівлі гуртожитку № 2 (літ. А-5) загальною
площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 38; частини стін
приміщень будівлі гуртожитку № 3 (літ. А-5) загальною площею 10,45 м2
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36; частини стін приміщень будівлі
гуртожитку № 4 (літ. А-5) загальною площею 10,45 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31а; частини стін приміщень будівлі гуртожитку
№ 5 (літ. А-9) загальною площею 20,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп.
Маяковського, 24а. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 40; м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 38; м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 36;
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 31а; м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Платник робіт з оцінки: ТОВ багатопрофільна фірма «Експрес, ЛТД». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 114 загальною площею 9,0 м2 першого поверху учбово-лабораторного корпусу
(літ. А-3, А1-3, А2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 194. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний
університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Макаренкова Т. М. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 41 загальною площею 170,0 м2 першого поверху корпусу Б (літ. Б-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних
сталей, сплавів та феросплавів». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Бархан – Авто».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 8
(частина стіни) площею 2,0 м2, вбудованого в перший поверх триповерхової будівлі, інвентарний номер 700066, реєстровий номер
19477064.5.СШФШЕЛ1048. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Блакитна, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ «Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ДатаГруп». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними
свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із
Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну
документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу
об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2
до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У
разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області
(каб. 10) до 15.00 12.01.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 18.01.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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 1. Приміщення загальною площею 45,37 м2 на першому поверсі
адмінбудівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки:
31.12.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – державне підприємство «Будинок юстиції».
 2. Приміщення загальною площею 10,7 м2 на другому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в
Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська обл., смт Богородчани, вул. Петраша, 1. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – приватне підприємство «Омега».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати
2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075);
документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що
підтверджують право на надання таких послуг; інформація про претендента
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075).
Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента
(рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом,
а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути
завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів
або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має
право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про
це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315,
телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди
Платник

Замовник

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Ринкова

31.01.18
Спеціальна

31.12.17
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення будівлі РММ площею
ТОВ «КВИНТА»
РВ ФДМУ
306,0 м2, нежитлове приміщення будівлі складу
по Київській
2
площею 132,0 м та асфальтований майданчик
області
2
площею 832,0 м за адресою: Київська обл., с. Тре
бухів, вул. Парникова, 1, що перебуває на балансі
Бортницького міжрайонного управління водного
господарства ім. Гаркуші М. А.
2 Частина приміщення № 3.1.27 площею 3,65 м2 на
ТОВ «Українсько-се РВ ФДМУ
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре
редземноморські
по Київській
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
авіалінії»
області
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»
3 Окремо індивідуально визначене майно, а саме: бу
ТОВ «Агрорибторг» РВ ФДМУ
дівля насосної станції №10-11-12 площею 102,6 м2,
по Київській
басейну добового регулювання насосної станції
області
3
№ 10-11-12 площею 30,06 м , трансформаторної
підстанції за адресою: Київська обл., Бориспіль
ський р-н, с. Велика Олександрівка, що перебуває
на балансі Бортницького міжрайонного управління
водного господарства ім. М. А. Гаркуші
4 Частина нежитлових приміщень площею 20,5 м2
Києво-Святошин
РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Вокзаль
ська районна орга по Київській
на, 2а, що перебуває на балансі ДЗ «Український
нізація профспілки області
центр з контролю та моніторингу захворювань Мініс
працівників охорони
терства охорони здоров’я»
здоров’я України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина рампи, що прибудована до ковальськоФОП Шкурко Ю. В. РВ ФДМУ
пресованого цеху площею 601,44 м2, за адресою:
по Київській
Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1,
області
що перебуває на балансі КП Кіровгеологія
2
6 Нежитлове приміщення площею 6,0 м на 1-му по
ФОП Музиченко
РВ ФДМУ
версі учбового корпусу № 3 (№ 10110081) за адре
М. Г.
по Київській
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Соборна,
області
8/1, що перебуває на балансі Білоцерківського на
ціонального аграрного університету
7 Нежитлове приміщення площею 10,78 м2 за адре
ПАТ «Комерційний РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 7а,
Індустріальний банк» по Київській
що перебуває на балансі Регіонального Сервісного
області
центру МВС в Київській області
8 Частина нежитлового приміщення в будівлі складу
ТОВ «Поліпласт–
РВ ФДМУ
матеріалів Бориспільський ГК площею 100,0 м2
Україна»
по Київській
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль,
області
вул. Запорізька, 18, що перебуває на балансі Борт
ницького міжрайонного управління водного госпо
дарства ім. Гаркуші М. А.
9 Частина нежитлового приміщення площею 80,0 м2 у
ТОВ «Доронік–
РВ ФДМУ
будівлі складу матеріалів Бориспільський ГК за адре
Україна»
по Київській
сою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 18,
області
що перебуває на балансі Бортницького міжрайонного
управління водного господарства ім. Гаркуші М. А.
10 Замощення виробничої бази загальною площею
ТОВ «ФРІТАЙМРВ ФДМУ
1 080,0 м2 за адресою: Київська обл., Вишгород
2010»
по Київській
ський р-н, с. Пірнове, вул. Київська, б/н, що пере
області
буває на балансі ДП «Вищедубечанське лісове
господарство»
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з/п

Назва об’єктів

11 Продовольчий магазин загальною площею 195,0 м2
за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський
р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, 63,
що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»
12 Приміщення № 19 площею 90,8 м2 на 2-му по
версі пасажирського термінала «D» (інв. № 47578)
за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н,
с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»

31.01.18
Ринкова

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

31.01.18
Спеціальна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область

Дата оцінки
Вид вартості

Продовження таблиці

Платник

Замовник

ФОП Слободянюк
Є. Г.

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «БФ ЕНД ГХ
ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ
ЛТД»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області
конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190
(далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення),
яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт
з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента
в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають
у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання
робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи,
членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 25.01.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – трансформатор ТМЗ-1000 (інв. № 5). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів
груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наяв
ність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень
до нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІII кварталі 2017
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 500,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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 машин
і обладнання».
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, 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу документального забезпечення
та роботи з документами для службового користування за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)
261-62-14.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки державного
майна – об’єкта приватизації групи А
разом із земельною ділянкою

 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт приватизації групи А – нежитлова
одноповерхова будівля загальною площею 148,4 м2 разом із земельною
ділянкою, на якій вона розташована, що перебуває на балансі Територіального
управління Державної судової адміністрації в Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., Новобузький район, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3. Розмір земельної ділянки: 0,0377 га, кадастровий номер 4824510100:24:065:0010.
Мета проведення оцінки – визначення початкової ціни об’єкта приватизації з
метою продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної
діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про
оцінку земель».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду 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 за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність
в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації
оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері
оціночної діяльності; копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; письмова

згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою формою
(додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік
робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання послуг з незалежної оцінки майна, що склалися у III кварталі 2017 року
становлять: об’єкт аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на
земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1 га)) – 9,2 тис. грн.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-докумен
тального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Пло
Дата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлові приміщення складу
349,0 Миколаївська обл.,
Березнегуватське 31.12.17
смт Березнегувате,
управління водно
вул. Павлова, 1
го господарства
2 Частина приміщень будівлі
163,25; м. Миколаїв, вул. Зна ДП «Миколаїв
31.12.17
ангара-насосної;
144,3 менська, 4
ський авіаремонт
частина приміщень виробничоний завод «НАРП»
побутової будівлі цеху № 1(10)
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Пло Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Частина холу четвертого по
9,0 м. Миколаїв,
Національний університет
31.12.17
верху шестиповерхової будівлі
просп. Героїв
кораблебудування ім. Адмі
головного учбового корпусу
України, 9
рала Макарова
2 Нежитлові приміщення 1-го
263,9 м. Миколаїв, вул. Миколаївська філія ДП «АМПУ» 31.01.18
поверху двоповерхової адмі
Громадський
(адміністрація Миколаївського
ністративно-побутової будівлі
узвіз, 1
морського порту)
3 Частина даху адміністратив
30,0 м. Миколаїв,
РВ ФДМУ по Миколаївській 31.12.17
ної будівлі
вул. Чкалова, 20 області

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за
№ 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність
в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації
оцінювача, виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і
залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента
за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік
робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання послуг з незалежної оцінки майна, що склалися у III кварталі 2017 року
за групами об’єктів становлять: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
пристроїв), – 2,4 тис. грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал
регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській
області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,
20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Дорожник». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Південьзахідшляхбуд» (постановою
господарського суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14
визнане банкрутом. Триває ліквідаційна процедура). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка»,
вул. Приморська, 59. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на
аукціоні (у т. ч. за методом зниження ціни). Телефон замовника конкурсу (048)
728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 12 об’єктів основних засобів. Балансова вартість об’єкта (основні
засоби): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 2. Назва об’єкта оцінки: база відпочинку «Портовик». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація
морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Ізмаїльський р-н, с. Озерне, вул. Польова, 19. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні (у т. ч. за методом зниження ціни). Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 3 група – 67 об’єктів; 4 група – 75 об’єктів;
5 група – 4 од.; 6 група – 144 об’єкти. Балансова вартість об’єкта станом на
30.06.2016 – 1 907,5 тис. грн. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –.
Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
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Продовження таблиці

10

відомості
приватизації

 3. Назва об’єкта оцінки: будівля недіючої лазні загальною площею

161,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки Одеська обл., Лиманський р-н,
с. Трояндове, вул. Шевченка, 2. Балансоутримувач відсутній. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження
ціни. Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa @spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова вартість об’єкта
(основні засоби) – 270,00 грн станом на 01.09.1995. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) 31.12.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
 4. Назва об’єкта оцінки: будівля підсобного господарства літ. № 35
загальною площею 94,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «АТП 15173» (загальними зборами акціонерів від 24.12.2009 прийняте
рішення «Про ліквідацію ВАТ»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Автомобільна,1. Мета проведення оцінки приватизація шляхом продажу на аукціоні, у т. ч. за методом зниження ціни.
Телефон замовника конкурсу (048) 728-72-62, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa @spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Балансова вартість об’єкта (основні засоби) 0,00 грн
станом на 30.11.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце
розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –.
Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
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
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,
15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю
організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 15.01.2018. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки,
на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 19.01.2018 о 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн.
503. Телефон для довідок (048) 731-50-39.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 55,2 м2
(розміщення аптеки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Покровська, 11, смт Решетилівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Решетилівський художній професійний ліцей. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Півоваренко О. В.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі навчально-лабораторного корпусу площею 3,5 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23,
м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Чубукова В. В.
 3. Назва об’єкта: адміністративний будинок площею 158,6 м2, гараж
площею 35,1 м2, гараж площею 28,2 м2, гараж площею 48,8 м2, гараж
площею 39,6 м2, склад площею 7,7 м2, склад площею 10,4 м2, приміщення Т-1 (туалет) площею 3,3 м2, загальною площею 331,7 м2 (розміщення
пожежної охорони). Місцезнаходження об’єкта: вул. Зоріна, 7а, с. Бутенки,
Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: РСЦ МВС в Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: Бутенківська сільська рада.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будівлі площею
2,0 м2 (розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 78а, м. Хорол, Полтавська область. Балансоутримувач: Управління
Державної казначейської служби України у Хорольському районі Полтавської
області.Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5
календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 14,0 м2
(розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт:
ФОП Хассан Амір Хуссейн.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 15,7 м2
(розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Європейська, 9, м. Полтава. Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтава». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні
для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ФОП Кошель Т. І.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 4,0 м2 (розміщення пристроїв самообслуговування). Місцезнаходження об’єкта: пл. Слави, 4/2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».
 8. Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 242,9 м2
(розміщення аптеки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 61, смт Велика Багачка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у
Полтавській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: Полтавське обласне комунальне підприємство «Полтавафарм».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи,
які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення), а саме:
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заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до
Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати
загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності,
проведеного ФДМУ, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів
нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014
(кімн. 415) до 12.01.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 18.01.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою:
вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх,
кімн. 404. Робоча група перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: склад готової продукції площею 530,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Дубровицьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська
обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, 14б. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91.
Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Златне Село». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: склад паливно-мастильних матеріалів площею 420,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Костопільське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Сарненська, 26. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт
з оцінки: ТзОВ «Промислово-комерційна фірма Євростар». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина елеватора комбікормового заводу
площею 13,92 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Інтернаціональні телекомунікації». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір
земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності
в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом
документів, які містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок
26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені

Вадима Гетьмана»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни,
вул. Горького, 250. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт
з оцінки об’єкта – ПП «Голдмайн 7».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення підвалу площею 30,3 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Засумська, 12а. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ДП «Сумське лісове господарство».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов’язівка, вул. Петра Лусти, 38. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ПАН-ТЕЛЕКОМ».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 17 січня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 11 січня 2018 року
(включно).

ХЕРСОНСЬКа ОБЛАСТь, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна

 Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 25,7 м2
двоповерхової адміністративної будівлі (реєстровий № 04394579.55.АААБЖВ 189), що перебуває на балансі Каховського міжрайонного управління
водного господарства, за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграда, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Ващенко С. І. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.12.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого
майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015
за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за
встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не
більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Хмельницькій області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 20.12.2017 № 100 (1120) на стор.
7, дату оцінки об’єкта № 4 (нежитлові приміщення загальною площею 36,42 м2
(у т. ч. площа загального користування – 5,32 м2) на першому поверсі у будівлі
гуртожитку) слід читати: «31.10.2017»;
в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 25.12.2017 № 101102 (1121-1122) на стор. 8, дату оцінки об’єкта № 1 (приміщення загальною
площею 32,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку) слід читати:
«30.11.2017».

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: автодром, розташований на земельній ділянці площею 9,0 га. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Городищенський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Переяслівська, 1, м. Городище, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: Городищенський районний спортивно-технічний клуб
Товариства сприяння обороні України. Дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому
поверсі навчального корпусу № 10 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 333, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Слободяник Валерій Васильович. Дата оцінки: 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому
поверсі навчального корпусу № 2 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки: 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 43,5 м2 (кімн. № 3-2 площею 40,6 м2 та № 3-1 площею 2,9 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пров. Хоменка, 2, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Відео
Плюс». Дата оцінки: 31.12.2017.
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м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

1 Частина нежитло
вого приміщення
2 Нежитлове при
міщення
3 Нежитлове при
міщення

Адреса об’єкта оцінки

м. Київ, вул. Ванди
КНУ ім. Т. Шевченка
Василевської, 24
м. Київ, вул. Є. Свер ДП «ЦОІ»
стюка, 15
м. Київ, вул. Костян ДП «НДІБМВ»
тинівська, 68

Балансоутримувач

Платник робіт
з оцінки об’єкта

Орієн
товна
дата
оцінки
31.12.17

ФОП
Лучок О. О.
ПАТ «ЦКТ
31.12.17
«ІнфоПлюс»
ТОВ «Смарт Коа 31.12.17
ла Трейдинг»

Площа, м2
430,5 34,1

17 Нежитлове при
міщення

32,0

18 Нежитлові при
міщення
19 Нежитлове при
міщення

21 Нежитлове при
міщення
22 Нежитлові при
міщення

68,8

23 Частина нежитло
вого приміщення

2,0

2 748,7 115,3 169,0

20 Нежитлове при
міщення

27 Нежитлові при
міщення

2,0
42,3

16 Нежитлові при
міщення

18,5 107,4 87,3 4,0

11 Частина нежитло
вих приміщень
12 Нежитлове при
міщення
13 Нежитлове при
міщення
14 Нежитлове при
міщення
15 Нежитлові при
міщення

47,1

10 Частина нежитло
вого приміщення

2,0

48,4

9 Нежитлове при
міщення

24 Нежитлове при
міщення
25 Нежитлові при
міщення – об’єкт
культурної спад
щини
26 Нежитлові при
міщення

2,0
83,25

8 Нежитлове при
міщення

2,0

4 Частина нежитло
вого приміщення
5 Частина нежитло
вого приміщення
6 Частина нежитло
вого приміщення
7 Нежитлове при
міщення

31,9

Назва об’єкта
оцінки

281,75

 1. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів бази відпочинку «Магістр» в кількості чотирьох найменувань: готель бази відпочинку
площею 68,8 м2, будинок єгеря площею 40,6 м2, будинок-кухня площею
22,4 м2, сарай для збереження човнів площею 40,8 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернігівський національний технологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, база відпочинку
«Магістр» (берег о. Магістрацьке). Платник робіт з оцінки: Чернігівська міська
громадська організація «Федерація художньої гімнастики». Максимальна вартість послуг – 11 400,00 грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: 1/5 частина вежі радіорелейного зв’язку.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях,
85а. Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: 1/5 частина вежі радіорелейного зв’язку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85а. Платник
робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
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.
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
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, 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
підписання 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 Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для
довідок (0462) 67-28-18.

№
з/п

62,2

 Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення першого поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) загальною площею 44,5 м2
(у т. ч.: приміщення (1-80) – 32,8 м2, частина приміщення (1-81) – 11,7 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний вищий навчальний заклад «Чернівецькій політехнічний коледж». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Мета проведення оцінки: передача в
оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника
конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): 2 669,98 грн станом на 30.11.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір
земельної ділянки, усього: 1,8571 га. Місце розташування земельної ділянки:
м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 12 299 388,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме ФОП Браткевич Людмила Оттовна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних
ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію
в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

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

Продовження таблиці

1 949,0

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для надання послуг
з оцінки майна

ЧЕРНІГІВСЬКА область

Площа, м2

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель,
які за своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельноофісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського
харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до
оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій
області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

18,0 49,7 6,0

Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти
господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка
складається з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення);
інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до
Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну
виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних
майнових комплексів – не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних
пристроїв), – 2 400 грн; окремо розташована будівля – 5 100 грн, комплекс будівель та споруд – 10 000 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300 грн;
цілісний майновий комплекс – 15 000 грн; необоротні активи – 31 500 грн; об’єкт
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці
площею до 10 000 м2 (1га) – 9 200 грн; земельна ділянка площею до 10 000 м2
(1 га) – 2 900 грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5 000 грн;
гідротехнічні споруди – 8 800 грн; пакет акцій – 35 000 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
виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 23 січня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 29 січня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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31.12.17

Конкурси відбудуться 17 січня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 11 січня 2018 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 17 січня 2018 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку
її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення – об’єкт
культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в 22.08.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень загальною площею 2160,8 м2, а саме: з №1 до № 6
включно, з № 22 до № 28 включно загальною площею 991,0 м2 підвального поверху
захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. №2000076; з №1 до
№ 4 включно, з № 13 до № 20 включно загальною площею 742,2 м2 підвального
поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000073;
з №1 до № 5 включно, № 7, 29, 30 , 31 загальною площею 427,6 м2 підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. №2000069,
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Гамма» в процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Вартість виконання
робіт з оцінки – 6 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
вбудованого напівпідвального приміщення їдальні чотириповерхового учбового
корпусу № 1, реєстровий номер 20507735.12.ХАНШТД048 (літера А-4, А1, А2, приміщення V, частин приміщень з № 1 до № 8´ включно, з № 10 до № 12 включно, № 20,
№ 21, № 31, № 34, № 35, № 37, з № 39 до № 41 включно, частини приміщення № 24
площею 27,9 м2) загальною площею 405,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97б. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
2. ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
трактора МТЗ-572 (інв. № 400672), реєстраційний номер 191253.6.ААБАБК623,
пересувної підстанції ПКТП (інв. № 400632), реєстраційний номер
191253.6.ААБАБК622, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Гірничодобувна
компанія «Мінерал» під час приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28. Балансоутримувач майна: ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 136 загальною площею 2,0 м2 першого
поверху будівлі спортивного комплексу (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35. Балансоутримувач майна: Запорізький національний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень з № 170 до № 196 включно з балконами загальною площею 340,40 м2 п’ятого поверху будинку артистів цирку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 137. Балансоутримувач майна:
ДП «Запорізький державний цирк». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
3. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованого в перший поверх чотириповерхового учбового корпусу (літ. А-4), реєстровий номер 03121267.1.ШВГЮПЕ001, нежитлового приміщення № 17′ загальною
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площею 3,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69083, м. Запоріжжя, вул. Музична,
2а. Балансоутримувач майна: Філія «Запорізький державний обласний навчальнокурсовий комбінат», ідентифікаційний код 38758243 УДП «Укрінтеравтосервіс»,
ідентифікаційний код 21536845. Вартість виконання робіт з оцінки – 3950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
4. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлового приміщення № 241 загальною площею 7,1 м2 першого поверху
будівлі (літ. Б-3), що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» в процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Південне
шосе, 62. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частин нежитлових приміщень № 87, 89 площею 52,7 м2, приміщення № 88 загальною площею 85,0 м2 будівлі їдальні (літ. А’). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Балансоутримувач майна ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж». Вартість виконання робіт з оцінки – 3570 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 9, № 10 загальною площею 34,9 м2, вбудованих в перший
поверх двоповерхової будівлі (літера Г-2, реєстровий номер 02543845.1.ЧРИАЯГ003).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський
професійний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3900 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого в перший поверх будівлі цирку (літ.
А-3) нежитлового приміщення № 36 та частини приміщення фойє № 32 площею
30,5 м2, загальною площею 60,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний
цирк». Вартість виконання робіт з оцінки – 3652 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 01.09.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, для проведення незалежної оцінки майна визнано:
ТОВ «АН Експерт» по таких об’єктах оренди:
вбудоване нежитлове приміщення площею 17,4 м2 на четвертому поверсі будівлі поліклініки за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Волкова, 3, що перебуває на балансі державної установи «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Кіровоградській області», вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина підвального нежитлового приміщення площею 72,6 м2 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна (Жовтневої
революції), 14, що перебуває на балансі Центральноукраїнського державного

будинку художньої та технічної творчості, вартість робіт – 1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ»
по об’єкту приватизації – комплексу будівель, споруд та обладнання (разом із земельною ділянкою) у складі: штаб-прохідна (літ. АА1) – 182,7 м2; склад-сховище
(літ. Н) площею 839,1 м2; сховище (літ. П) площею 878,7 м2, сховище (літ. С) площею 873,2 м2; трансформаторна підстанція (літ. Б); навіс (літ. В); вбиральня (літ.
Г); поріб (літ. Дд); склад (літ. Е); гараж (літ. Ж); підсобне (літ. З); прибудова (літ.
з); прибудова (літ. з1); вхід до підвалу (літ. К); вхід до підвалу (літ. Л); підсобне (літ.
М); котельня (літ. О); підсобне (літ. Т); підсобне (літ. У); естакада, 1; підвал (літ. К1);
підвал (літ. Л1); ґанок, кр; ґанок, кр1; ґанок, кр2; ґанок, кр3; ґанок, кр4; ґанок, кр5;
ґанок, кр6; ворота, №; ворота, № 1; ворота, № 2; ворота, № 3; огорожа, № 4; повітряна лінія електропередач напругою 1000 В; котел КЧ-1 за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Грузьке, вул. Маловисківське шосе, 2, вартість
робіт – 14 031,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.08.2017
Об’єкт незавершеного будівництва – розчинно-бетонний вузол разом із земельною ділянкою, вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл., мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою з метою продажу на аукціоні. Переможець – СОД ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 4400 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.08.2017
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 547,26 м2 на першому
та другому поверхах складського відділення цеху металоконструкцій, м. Львів,
вул. Городоцька, 222.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – СОД – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2045 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 300,0 м2 на першому поверсі гаражних приміщень. м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець – СОД – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1985 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 30.08.2017
1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 20,8 м2 на першому поверсі
адміністративної будівлі, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1986 грн.
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2. Нежитлове приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі
під літерою «Б-3» – новий аеровокзал, м. Львів, вул. Любінська, 168, мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1980 грн.
3. Нежитлові приміщення загальною площею 201,1 м2 в підвалі їдальні МРЦ,
Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2055 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 18.08.2017
Переможець – ТОВ ОФ «ІНЮГ –ЕКСПЕРТИЗА», керівник – Мрихіна І. В. Назва
об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд № 754» разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта
оцінки (юридична адреса): 65039, м. Одеса, вул. Семінарська 15а, виробнича
база підприємства розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт Авангард, вул. Базова, 5. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
Єдиного майнового комплексу Державне підприємство «Енергомонтажний поїзд
№ 754» разом із земельною ділянкою, 23000,00 грн, 12 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 31.08.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення їдальні площею 4,0 м2 за адресою: вул.
Маршала Бірюзова, 90/14, м. Полтава, що обліковується на балансі Професійнотехнічне училище № 4 м. Полтави. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 10,0 м2 за адресою: вул. Шевченка,
23, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська стоматологічна

академія». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
вбудованого нежитлового приміщення площею 18,6 м2 за адресою: вул. Симона
Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1200,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового підвального приміщення загальною площею 63,8 м2 за адресою:
вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 24,1 м2 за адресою: вул. Європейська, 155,
м. Полтава, що обліковується на балансі ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській
області. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1200,00 грн., строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна: частини автодороги площею 1 359,0 м2 за адресою: вул. Кагамлицька, 2, с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі Кременчуцького льотного
коледжу НАУ. Мета оцінки – визначення ринкової вартості з метою продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1485,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
спортивного майданчика загальною площею 1 489,8 м2 за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 64а, м. Полтава, що обліковується на балансі ДНЗ «Полтавське
вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки – визначення ринкової
вартості з метою укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1588,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення в будівлі промислового цеху площею 1462,1 м2
за адресою: с. Кустолово-Суходілка, Машівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ДП «Сільськогосподарське підприємство Державної криміальновиконавчої служби України (№ 9). Мета оцінки – визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1588,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.08.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення поз. ХХVІІ, нежитлових
приміщень поз. ХХХІІ, ХХХІІІ загальною площею 54,48 м2 та частки площ спільного
користування 9,81 м2 за адресою: вул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано
Тернопільське обласне комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2000 грн,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень першого поверху навчального корпусу з готелем слухачів факультету підвищення кваліфікації (корпус
№ 11) загальною площею 172,7 м2 (літера «О», позиції: зал їдальні (9) – 84,5 м2;
підсобне приміщення (10) – 8,7 м2; умивальник (13) – 2,4 м2; туалет (14) – 1,2 м2;
кухня (21) – 25,8 м2; роздаточна (22) – 19,0 м2; коридор (LVI) – 8,7 м2; умивальник
(LVIІ) – 1,3 м2; туалет (LVIІІ) – 1,1 м2; умивальник (LІХ) – 1,3 м2; туалет (LХ) – 1,1 м2,
у т. ч. площа спільного користування: коридор (LХІ) – 17,6 м2) за адресою: вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма
«Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2150 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Матвіївці 1 (у т. ч. контурна
дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди ставу
Матвіївці 2 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск);
гідротехнічні споруди ставу Піщатинці 1 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск, водопостачальний канал) за адресою: Тернопільська обл.,
Шумський р-н, на території Матвіївської та Піщатинської сільських рад та перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 6800 грн, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

фдму повідомляє
Помісячний графік завершення підготовки об’єктів груп
В, Г до продажу в 2018 році Управлінням реформування
власності та передачі ДП на приватизацію Департаменту
підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду
державного майна України
КВІТЕНЬ

м. Київ
Фонд державного майна України

30058128

ПрАТ «Президент-Готель»
ГРУДЕНЬ
Вінницька область

Регіональне відділення по Рівненській області
ПАТ «Мирогощанський аграрій»
ЛИСТОПАД
Регіональне відділення по Одеській області
33171824
Державне підприємство «Регіональний дослідноекспериментальний комплекс»
Регіональне відділення по Харківській області
00852909
Державне підприємство «Іскра»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

08183514

Державне підприємство «Світанок»
Регіональне відділення по Черкаській області

Фонд державного майна України

33323245

Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
Луганська область

Державне агентство рибного господарства України

37853178

01125614
31091889

Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Харківська область
Фонд державного майна України

24339861

Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підпри
ємство

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00692386

Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче
підприємство по племінній справі у тваринництві»
Державне підприємство «Волинська станція луківництва»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32444638

05281529

Державне підприємство «Завод «Радіореле»
м. Київ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Кабінет Міністрів України

20077743
30401456

Державне підприємство «Укрекоресурси»
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг»
Дніпропетровська область

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32495626

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00953042

Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

00213121
31632138

Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»
Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної
промисловості «Енергосталь»
м. Київ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

14312789
36716128

00176259

Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Во
линьвугілля»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
32062157
Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00693227

Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»
Харківська область

Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тва
ринництві»
Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у
тваринництві»
Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»

00693233
00693316

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

24433063

Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцін
них металів «Дніпро-ВДМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Трансмаш»

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Державне підприємство «Електронмаш»
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

26402894
26402983

32359108

Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній
справі в тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області

006693279

Державне підприємство «Шовкорадгосп «Щорський»
Регіональне відділення по Донецькій області

БЕРЕЗЕНЬ
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство
«Галицький»
КВІТЕНЬ
Регіональне відділення по Київській області
19419078
Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
0700192
Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Регіональне відділення по Чернігівській області
35583857
ПАТ «Трест»
ТРАВЕНЬ
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
00693322
Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
ЧЕРВЕНЬ
Регіональне відділення по Херсонській області
14141394
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство «Винкон
сервпроект»
ВЕРЕСЕНЬ
Регіональне відділення по Харківській області
00387298
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбовокурсовий комбінат»
ЖОВТЕНЬ
Регіональне відділення по Полтавській області
00845921
Державне підприємство «Чутове»

31599557
33504964

Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства
«Красноармійськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства
«Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Сели
діввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підпри
ємства «Селидіввугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидів
вугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства
«Красноармійськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства
«Красноармійськвугілля»
Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
Цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ
«Димитроввуглевантажтранс»

33621568
33621573
33621589
33621594
33839076
33839081
34032208

00178175
26307799

ПАТ «Шахта «Надія»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприєм
ства «Львіввугілля»
26307813
Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства
«Львіввугілля»
26359901
Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства
«Львіввугілля»
Регіональне відділення по Миколаївській області
32778065
Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України

00413995
00854995

22479598

Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»

24567102

Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових
підприємств»

Державне підприємство-державний шовкорадгосп «Чутівський»
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств
м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового
комплексу
Регіональне відділення по Сумській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00729646
00212630

Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
Регіональне відділення по Харківській області
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню за
водів важкого машинобудування»

Міністерство аграрної політики та продовольства України

05453692
22994509

Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
Державне підприємство «Благодатне»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

14311070

Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування»
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славут
ський комбінат «Будфарфор»
м. Київ

Міністерство аграрної політики та продовольства України

38926880

ПАТ «Аграрний фонд»
Державне агентство автомобільних доріг України

05422987

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

32343302

Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»
Регіональне відділення по Полтавській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00703196
21049938

Міністерство аграрної політики та продовольства України

36418685

Державне підприємство «Миколаївське морське агентство»
Регіональне відділення по Одеській області
Державна наукова установа «Південний науково-технічний центр по апробації і
впровадженню нової техніки та технології»

Державне агентство рибного господарства України

36984191
36984207

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Державне підприємство «Грозинське»
Регіональне відділення по Запорізькій області

Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»

Державне агентство рибного господарства України

33854335

Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний центр»
Регіональне відділення по Житомирській області

00724809

Державне підприємство «Ліктрави»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Державне агентство рибного господарства України

38674017

Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства «Перво
майськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства «Перво
майськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства «Перво
майськвугілля»
Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства «Пер
вомайськвугілля»
ПАТ «Лисичанськвугілля»
Регіональне відділення по Львівській області

Міністерство аграрної політики та продовольства України

31803446

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Помісячний графік завершення підготовки об’єктів груп
В, Г до продажу в 2018 році регіональними відділеннями
Фонду державного майна України

Державна установа «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості»
Регіональне відділення по Луганській області

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

26402753

Міністерство аграрної політики та продовольства України

00692239

Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуно
генетики»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

05468498

26403416

Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
Міністерство інфраструктури України

14277337

Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ»
ГРУДЕНЬ
Регіональне відділення по Вінницькій області

Фонд державного майна України

00131050

Регіональне відділення по Київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України

35505132

Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та
автоматики «Укрдорзв’язок»

Державне агентство рибного господарства України

25139756

Державне підприємство «Сервіс»

Управління конкурентного
продажу та біржової діяльності,
т. 200-34-30

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державного майна України повідомляє

На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (із змінами) надається інформація про результати продажу пакета акцій АТ на фондовій біржі:

№ з/п
1

Код за ЄДРПОУ та назва підприємства
22794087, ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»

Власник
ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕКТР»

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81

!

Назва біржі, через яку відбувався продаж
ПАТ «Фондова біржа ПФТС», м. Київ

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

Дата продажу

Кількість придбаних акцій, шт.

Загальна вартість придбаних акцій, грн

15.12.2017

126616940

6096605.66

Адреса редакції:

Віддруковано:

Передплатний індекс

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047

22437
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Інформація, надрукована в додатку «Відомості приватизації», є офіційною публікацією.Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
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