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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ викупу
ДОНЕЦЬКА область
Колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв.
№ 484); кінопроектор «Україна 5» (інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор
зварювальний ТДМ-401 У2 (інв. № 519) за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, буд. 65, що обліковується на балансі Публічного акціонерного товариства «Слов’янський
машинобудівний завод». Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь
в аукціоні, за 130 608,00 грн, у тому числі ПДВ – 21 768,00 грн.

ЗАПОРІЗЬКА область
1. Транспортний засіб, реєстраційний № 7847ЗПП, марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, двигун № 508028,
шасі (рама) № 2961009 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 68а. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 34 534,81 грн,
у тому числі ПДВ – 5 755,80 грн.
2. Транспортний засіб, реєстраційний № ЗПС0190, марка УАЗ3151, двигун № 00709247, шасі
(рама) № 0278934 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 68а. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 16 247,47 грн,
у тому числі ПДВ – 2 707,91 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ХАРКІВСЬКА область
Нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2
за адресою: 63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ), 14, що
не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Таранівка» (ліквідоване). Приватизовано фізичною особою за 43 956,00 грн, у тому числі ПДВ – 7 326,00 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 27.12.2017 № 1958)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
1. Нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2 за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Першотравенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), б. 36, що перебуває на балансі ПАТ «ДТЕК
Павлоградвугілля» (код за ЄДРПОУ 00178353).
2. Нежитлове приміщення № 1 в літ. В-1 площею 140,1 м2 за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 66, що перебуває на балансі Національного
банку України (код за ЄДРПОУ 00032106).
3. Нежитлові приміщення № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 271,9 м2 за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 66, що перебувають на балансі
Національного банку України (код за ЄДРПОУ 00032106).

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
1. Будівля гаража площею 17,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 4/1, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Хмельницькій області (код за ЄДРПОУ 02362894).
2. Будівля гаража з кладовою площею 25,8 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, провул. Подільський, 4/2, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області (код за ЄДРПОУ 02362894).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 28.12.2017 № 1962)

ЧЕРНІГІВСЬКА область
1. Будівля операторної загальною площею 67,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174.
2. Будівля майстерні загальною площею 252,3 м2 з майданчиком асфальтобетонним разом
із земельною ділянкою за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 174.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 28.12.2017 № 1963)

ЛЬВІВСЬКА область
1. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 2 загальною
площею 20,2 м2 за адресою: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13, що перебуває
на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області (код за ЄДРПОУ 37893577).
2. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 3 загальною
площею 25,7 м2 за адресою: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13, що перебуває
на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області (код за ЄДРПОУ 37893577).
3. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення – гараж № 4 загальною
площею 26,8 м2 за адресою: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13, що перебуває
на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області (код за ЄДРПОУ 37893577).
4. Окреме індивідуально визначене майно – нежитлові допоміжні приміщення загальною
площею 23,1 м2 за адресою: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. І. Мазепи, 13, що перебуває
на балансі Самбірського управління Державної казначейської служби України Львівської області (код за ЄДРПОУ 37893577).

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2,
літер «І-1».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП
«ОК»»Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт: будівля матеріального складу загальною площею 297,8 м2, літер «І-1»,
розташована на відстані 10,0 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинськ, на окра-

офіційне видання фдму
Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

їні в промисловому районі. Будівля одноповерхова, цегляна. Будівля розташована на території
колишньої шахти № 5 «Нововолинська». Ця шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після
прийняття рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали
опалюватися, на даний час зачинені, законсервовані. Дорога до об’єкта з вибоїнами. Матеріал
зовнішніх стін – цегла, покрівля – азбестоцементні листи, фундамент бетонний стрічковий. Рік
будівництва – 1959, перебуває в незадовільному технічному стані, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 95 800,00 грн. ПДВ – 19 160,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 114 960,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 11 496,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання землекористування
новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання
акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити
заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової
перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по
Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р № 37315048004566
РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової
ціни об’єкта для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ
13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації
об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018 року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею
05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.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 в електронній формі проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється
права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00
до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: будівля клуб-буфету загальною площею 436,0 м2, літер «П-1».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця,
вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП «ОК
«Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт: будівля клуб-буфету загальною площею 436,0 м2, літер «П-1», розташована на відстані 10,0 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинськ, на окраїні в
промисловому районі. Будівля одноповерхова, цегляна. Будівля розташована на території колишньої шахти № 5 «Нововолинська». Ця шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після прийняття
рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені, законсервовані. Дорога до об’єкта з вибоїнами. Матеріал зовнішніх
стін – цегла, покриття – азбестоцементні листи, підлога – плитка, дощата, фундамент – бетонні
блоки. Рік будівництва – 1959, перебуває в незадовільному стані, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 148 800,00 грн, ПДВ – 29 760,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 178 560,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 17 856,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання землекористування
новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання
акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити
заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової
перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ
по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р № 37315048004566
РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870.
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Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти
в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими
коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ
у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта
приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення адміністративно-побутового комбінату
загальною площею 3 718,3 м2, літер «А-2».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н,
с. Грибовиця, вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт: приміщення адміністративно-побутового комбінату
загальною площею 3 718,3 м2, літер «А-2», розташоване на відстані 10,0 км
від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинськ, на окраїні в промисловому районі. Будівля двоповерхова, цегляна. Приміщення розташоване на
території колишньої шахти № 5 «Нововолинська». Ця шахта на стадії ліквідації
з січня 2016 року, після прийняття рішення про ліквідацію електропостачання
було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені,
законсервовані. Дорога до об’єкта з вибоїнами. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покриття – шифер, підлога – бетонна, плитка, дошки, фундамент – бетонні
блоки. Рік будівництва – 1959, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 1 058 702,00 грн, ПДВ  –
211 740,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 270 442,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 127 044,24 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання акта
передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної
реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний
до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р
№ 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта для
участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ
ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: склад для зберігання готової продукції, реєстр.
№ 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною
ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н,
м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114а.
Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
Відомості про об’єкт: цегляна, одноповерхова будівля, рік побудови –
1953, загальна площа – 484,1 м2. Будівля знаходиться в периферійні частині
м. Камінь-Каширський. Забудова оточуючої території представлена виробничими та адміністративними будівлями. Технічний стан приміщення характеризується як ветхий.
Земельна ділянка площею 0,1564 га, кадастровий номер земельної ділянки
0721410100:01:003:2280. Конфігурація земельної ділянки прямокутна. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Вид використання земельної ділянки: для обслуговування адміністративного, складських та виробничих приміщень.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 157 400,00 грн, ПДВ – 31 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з
урахуванням ПДВ – 188 880,00 грн, у т. ч.: початкова ціна об’єкта нерухомості
без урахування ПДВ – 78 600,00 грн, ПДВ – 15 720,00 грн,
Початкова ціна об’єкта нерухомості з урахуванням ПДВ  – 94 320,00 грн;
початкова ціна земельної ділянки під об’єктом нерухомості без урахування
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ПДВ – 78 800,00 грн, ПДВ – 15 760,00 грн, початкова ціна земельної ділянки
під об’єктом нерухомості з урахуванням ПДВ – 94 560,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою – 18 888,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець визначає самостійно; здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта;
на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ
по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими
коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ
у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта
приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: будівля компресорного цеху ліквідованої
газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 721,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»)
(код за ЄДРПОУ 13346680).
Відомості про об’єкт: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна
площа – 1 721,3 м2. Об’єкт перебуває в пошкодженому стані та потребує проведення капітальних ремонтних робіт. Будівля знаходиться в периферійній зоні
селища. Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Відстань
від об’єкта до центру смт Ратне – 1,5 км, до автостанції – 2,5 км.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 72 600,00 грн, ПДВ  –
14 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 87 120,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 8 712,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання акта
передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної
реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний
до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р
№ 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта для
участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у
Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: будівля столярної майстерні загальною площею
142,3 м2, літер «К-1».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н,
с. Грибовиця, вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт: будівля столярної майстерні загальною площею
142,3 м2, літер «К-1», розташована на відстані 10,0 км від смт Іваничі та на від-

стані 14 км від м. Нововолинськ, на окраїні в промисловому районі. Будівля одноповерхова, цегляна, шлакобетонна. Будівля розташована на території колишньої
шахти № 5 «Нововолинська». Шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після
прийняття рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені, законсервовані. Дорога
до об’єкта з вибоїнами. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покриття – шифер, підлога – бетонна, плитка, дошки, фундамент – бетонні блоки. Рік будівництва –
1959, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 57 188,00 грн, ПДВ  –
11 437,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 68 625,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 6 862,56 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання акта
передачі об’єкта згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити
заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної реєстрації;
на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р
№ 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта для
участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ
ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта приватизації: будівля цеху їдальні загальною площею
461,3 м2, літер «М-1».
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт приватизації: будівля цеху їдальні загальною площею
461,3 м2, літер «М-1», розташована на відстані 10,0 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинськ, на окраїні в промисловому районі. Будівля одноповерхова, цегляна. Будівля розташована на території колишньої шахти № 5
«Нововолинська». Шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після прийняття
рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені, законсервовані. Дорога до об’єкта з
вибоїнами. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покриття – азбестоцементні листи,
підлога – плитка, бетон, фундамент – бетонний стрічковий. Рік будівництва –
1962, перебуває в незадовільному технічному стані, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 156 100,00 грн, ПДВ  –
31 220,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 187 320,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 18 732,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після підписання акта
передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної
реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний
до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р
№ 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта для
участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими
коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ
у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта
приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 01 лютого 2018
року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 05 лютого 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно
з наказом Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.
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 в електронній формі
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності
hh Назва об’єкта: перший поверх адмінбудівлі літ. А’ загальною
площею приміщень 195,2 м2.
Балансоутримувач об’єкта: Мукачівське міжрайонне управління водного
господарства.
Адреса об’єкта: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино,
вул. Бенедиківська, 11.
Відомості про об’єкт: перший поверх адмінбудівлі літ. А’ загальною площею 195,2 м2 складається з тринадцяти приміщень (№ 1-13), що розміщені
в двоповерховій адмінбудівлі 1973 року побудови. Технічна характеристика
об’єкта: фундамент – бутобетонний стрічковий, стіни та перегородки – цегляні
поштукатурені; міжповерхове перекриття залізобетонне; горищне перекриття дерев’яне; підлога – цементна, дощата, в прим. № 2, 3 – ламінат; вікна –
дерев’яні прості, двері дерев’яні фільончасті, в прим. № 2, 3 – металопластикові;
внутрішнє оздоблення – фарбування водяними сумішами, масляне фарбування
панелей; внутрішні інженерні системи – електроосвітлення. Об’єкт перебуває
в задовільному стані, потребує капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 319 738,00 грн. ПДВ  –
63 947,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 383 685,60 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час
експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 38 368,56 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитися Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 02 лютого
2018 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
29 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: 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) 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315, телефон для
довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ.
«А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям висотою 2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни,
сліди протікання, відсутні двері, підлога – бетонна, масові глибокі вибоїни, на
стінах грибок, потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта становить
4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно
з чинним законодавством; 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % 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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.01.2018 до
16.00.
Аукціон в електронній формі з повторного продажу буде проведено
товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 02 лютого
2018 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
25 вересня 2015 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
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 Фонду державного
майна України 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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова
будівля, літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської
області. Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної
частини міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: від-
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сутня частина конструкції даху та покриття з метало-черепиці, відсутні дверні
та віконні заповнення, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та
ураження грибком на стінах. Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 380 300,00 грн. ПДВ – 276 060,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 656 360,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
165 636,00 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 вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься
на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29.01.2018 до
16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 02 лютого 2018 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України 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 Фонду державного
майна України 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами
загальною площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва,10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: 1) адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна (рублена
з колод і дерев’яних пластин, частково оздоблена штукатуркою та зашита тесом)
з дерев’яним перекриттям та азбестоцементним покриттям;
2) надвірні будівлі та споруди: сарай – дощата (частково рублені бруски,
частково пластинчаті дошки) будівля на дерев’яних опорах з покрівлею у вигляді металевих листів; навіс – дощата споруда з азбестоцементним покриттям;
уборна – типова споруда з вигрібною ямою, дощата; огорожа – типова огорожа складається з воріт № 1 – металеві полотна на металевих опорах загальною
площею 8,8 м2; огорожа суцільна № 2 – дощата на дерев’яних опорах довжиною
3,8 пог. м (площею 7,6 м2); хвіртка № 3 – металеві полотна на металевих опорах загальною площею 1,1 м2; огорожа суцільна № 4 – дощата на дерев’яних
опорах довжиною 4,83 пог. м (площею 9,2 м2); огорожа суцільна № 5 – сітка на
залізобетонних опорах (площею 93,6 м2).
Упродовж останніх років об’єкт не експлуатувався за призначенням. Місце
розташування об’єкта в інфраструктурі населеного пункту у віддаленості від
основних траспортно-пішохідних зон – не основна вулиця мікрорайону.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 040,00 грн, у т. ч. ПДВ –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час
експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО
837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 %
(одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30.01.2018 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 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 Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 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.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для
довідок (0542) 36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: магазин (літ. А-1) з погребом загальною площею
126,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьо
нова, 55.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: група інвентарних об’єктів нежитлової нерухомості
у складі: одноповерхова будівля магазину площею 95,8 м2, ІV група капітальності
з підсобною спорудою підвалу (погребу) площею 30,7 м2, ІІ група капітальності.
Об’єкт тривалий час корисно не використовувався, має обмежені функціо
нальні експлуатаційні можливості.
Місцеположення: периферія, другорядна вулиця на межі виробничої та
житлової зон населеного пункту, в оточенні одно- і двоповерхової житлової
та громадської забудови, виробничих об’єктів, задовільний транспортний та
пішохідний доступ в межах населеного пункту. Місце розташування поруч з
двоповерховими квартирними житловими будинками, доступ до необхідних
інженерних мереж та комунікацій, як то централізовані електропостачання,
водопостачання, газопостачання сприяють певній інвестиційній привабливості
даного об’єкта нерухомості.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки –
351,0 м2, у т. ч. під будівлями – 163,0 м2; під проїздами, проходами та площадками – 188,0 м2. Дані об’єкти розташовані в межах земельної ділянки державної
власності з кадастровим номером 5924755800:02:001:1014, за цільовим призначенням – для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
49 110,00 грн, у т. ч. початкова ціна земельної ділянки – 11 510,00 грн, початкова
ціна об’єкта нерухомості – 37 600,00 грн, ПДВ – 9 822,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 58 932,00 грн, у т. ч. початкова ціна об’єкта нерухомості – 45 120,00
грн; початкова ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт нерухомості, – 13 812,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час
експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для
фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 893,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172
в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686,
одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО
837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30.01.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться 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 до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для
довідок (0542) 36-11-32.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 разом із
земельною ділянкою.
Адреса: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46002.
Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», код за ЄДРПОУ
03118908.
Відомості про об’єкт: адмінбудинок складається з цокольного поверху
виробничо-складського призначення та 1-го і 2-го поверхів адміністративного
призначення, оснащений окремими входами в цокольний поверх з прибудинкової території на рівні поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи
на рівні поверхні землі. У будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання, які частково демонтовані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0488 га, кадастровий номер 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні
житлової та промислової забудови м. Тернопіль в серединній його частині.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 224 060,00 грн,
у т. ч. вартість адмінбудинку – 2 072 220,00 грн, вартість земельної ділянки –
151 840,00 грн. ПДВ об’єкта приватизації – 444 812,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 668 872,00 грн,
у т. ч. вартість адмінбудинку – 2 486 664,00 грн, вартість земельної ділянки –
182 208,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі;
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації протягом одного року з моменту підписання
акта передачі; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у випадку необхідності самостійно вирішувати питання зміни її цільового
призначення згідно з чинним законодавством України; подальше відчуження та
передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації;
надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 266 887,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313019011911 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372,
банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
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 –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
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.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо
ну зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 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 в електронній формі 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 (із внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504,
тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі.
Адреса об’єкта: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський
шлях, 20.
Балансоутримувач: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської
області (код за ЄДРПОУ 04061240).

10 січня 2018 року
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Адреса балансоутримувача: 19301, Черкаська обл., смт Лисянка, пл. Миру, 27.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 226,4 м2
першого поверху двоповерхової (літ. А-2), окремо розташованої будівлі, 1969
року забудови. Мають окремий вхід та декілька допоміжних входів.
Стіни, перегородки – цегляні, оздоблені шпалерами, масляною фарбою;
стеля – водоемульсійна фарба; підлога – бетонні плити, оздоблені лінолеумом; двері дерев’яні; вікна – дерев’яні, облаштовані металевими решітками.
До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі: електропостачання,
водопостачання, водовідведення, система опалення. Загальний фізичний знос –
34 %, санітарно-технічний стан задовільний. Асфальтовані під’їзні шляхи. Приміщення перебувають в оренді.
Початкова ціна без ПДВ – 513 700,00 грн, ПДВ – 102 740,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 616 440,00 грн.
Умови продажу:
подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує самостійно; 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; 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 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 61 644,00 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 – 05 лютого 2018 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 09 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 Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа»: http://
www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо
ну зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 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 Фонду державного
майна України 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.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно –
зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія
на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною 430 м та кабельна лінія
на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, що перебувають
на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт» (код за ЄДРПОУ
01553876).
Місцезнаходження об’єкта: 58029, м. Чернівці, просп. Незалежності, 106.
Зберігач: ТДВ «Холодпродконтракт», код за ЄДРПОУ 01553876 (м. Чернівці,
вул. Коломийська, 9в).
Відомості про об’єкт: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233
довжиною 430 м, прокладена під землею, марка кабелю ААШВ-10, переріз
3х120, дата прокладки – 1981 р., придатна до експлуатації. Кабельна лінія на

напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м, прокладена під землею,
марка кабелю ААШВ-10, переріз 3х120, дата прокладки – 1981 р., придатна
до експлуатації.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт продається як рухоме майно без
земельної ділянки.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 58 568,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 70 281,60 грн.
ПДВ – 11 713,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі
ціни об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі; подальше
використання об’єкта за функціональним призначенням; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; дотримання санітарно-екологічних норм
утримання об’єкта приватизації; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до
покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті
приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 7 028,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться одержувачу – 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 з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.02.2018 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 Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 29.01.2018 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 державної власності – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське
бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входить частина будівлі 87/100 площею 13 696,4 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних
засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів немає (станом на
30.09.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною
площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює
виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів –
4 158,0 тис. грн. За останні три роки підприємство нерентабельне.

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

Продаж об’єктів групи Д
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі ОБ’ЄКТА
НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 71
у складі: недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований
склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В;
недобудована будівля, літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1
(разом із земельною ділянкою площею 1,2613 га, кадастровий номер
земельної ділянки 2321510100:14:002:0019).
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська (Червоноармійська), 7б.
Зберігач: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст»», код за ЄДРПОУ
25221038, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 5.
Відомості про об’єкт: ОНБ розташований у центрі м. Вільнянськ поряд із
залізничним вокзалом та поряд з трасою державного значення. Літ. А являє
собою триповерхову залізобетонну будівлю. По будівлі виконано стіни, перекриття, перегородки, міжповерхові марші, покрівля та підлога відсутні. Літ. Б:
фундамент залізобетонний, стіни із шлакоблоків, міжповерхові перекриття
залізобетонні, підлога бетонна, покрівля відсутня, перекриття відсутнє. Літ. В:
фундамент залізобетонний, стіни із залізобетонних блоків, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, підлога відсутня. По літ. Г
виконано залізобетонний фундамент. По літ. Д виконано стіни – залізобетонні
стовпи. Паркан № 1 залізобетонний. Інженерні мережі по ОНБ не виконувалися.
Ступінь будівельної готовності – 50 %. Рік побудови – 1989.
Земельна ділянка площею 1,2613 га, цільове призначення: для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 1 636 841,00 грн, у тому
числі: вартість об’єкта незавершеного будівництва – корпусу № 71 у складі:
недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля, літ. Г;
недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1 – 682 541,00 грн; вартість земельної
ділянки – 954 300,00 грн. ПДВ – 327 368,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 964 209,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта; під час добудови та подальшого
введення в експлуатацію об’єкта використовувати земельну ділянку без зміни її
цільового призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості; завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу з
можливістю зміни його цільового призначення; повідомити державний орган приватизації про завершення будівництва об’єкта та введення його в експлуатацію
протягом п’яти календарних днів; подальше відчуження об’єкта можливе лише
за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 196 420,92 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.

10 січня 2018 року

Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність
працюючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00
грн, ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним
законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця
чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати
переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов
договору купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі із
заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу
та Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців
від дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України,
м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 02 лютого 2018 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді
на електронному майданчику товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціо
ну зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 17.00 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.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 05 лютого 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 09 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду
державного майна України 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 Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00,
тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем
його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40
з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАСНОСТІ – 40-КВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ (ДРУГА
ЧЕРГА)
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний
житловий будинок (друга черга).
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий в державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по будівлі закінчено влаш
тування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Рік
початку будівництва – 1989, призупинено в 1995 році. Готовність об’єкта становить до 5,56 %. Технічний стан об’єкта незадовільний, об’єкт не охороняється,
не огороджений, перебуває в занедбаному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2211 га, кадастровий номер 6125010100:03:002:0210, категорія земель: землі житлової
та громадської забудови, земельні сервітути – не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 539 260,00 грн
(п’ятсот тридцять дев’ять тисяч двісті шістдесят грн 00 коп.). ПДВ – 107 852,00
грн (сто сім тисяч вісімсот п’ятдесят дві грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 647 112,00
грн (шістсот сорок сім тисяч сто дванадцять грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років
з моменту підписання акта приймання-передавання; питання землекористування
покупець вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; забез
печити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середо
вища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох
років з моменту придбання його покупцем. Після спливу зазначеного терміну
відчуження об’єкта приватизації 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; протягом одного року з моменту переходу
права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт
на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту введення об’єкта незавершеного будівництва
в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 64 711,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р
№ 37313019011911, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба України
м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372,
банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 02 лютого 2018 року. Час початку аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані 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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840
(із внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
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Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 29 січня 2018 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАСНОСТІ – ДВОКВАРТИРНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка, пров. Буковинський, 2.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний
житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
із відсотком готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового
будинку розміром 12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований,
будівельний майданчик не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка
в центральній частині селища. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвиненою інфраструктурою. Поруч адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 5 023,00 грн
(п’ять тисяч двадцять три гривні). ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна
тисяча чотири гривні 60 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; 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-передання
об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно
до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт;
протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно
з чинним законодавством; 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;
подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 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 602,76 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 30 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 Фонду державного
майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 26 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 розміщується на сторінці регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

Продаж об’єктів групи Ж
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням
hh Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А), розміщені в одноповерховій, окремо
розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент –
бутові стрічки; стіни, перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні балки,
дощатий настил, дранка; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; двері дерев’яні; вікна – дерев’яні, металеві решітки. До будівлі підведені, але відключені, заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації,
електропостачання. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний
фізичний знос – 40,35 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 од.: апарат УВЧ 1989 року, зуболікувальне крісло
1963 року, апарат УВЧ бб 1964 року, опромінювач комбінований КС-04 1973
року, опромінювач комбінований КС-04 1964 року, апарат СНІМ-1 1972 року,
інгалятор АЦ-1 1973 року, апарат УВЧ-30 1973 року, апарат Дорсенваля 1977
року, бормашина БЗС-30-2 1985 року, поміст для штанг (2 од.) 1988 року,
тренажер-змійовик 1986 року, килимове покриття 1979 року. Обладнання
в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; 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;
питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта приймання-передачі об’єкта.
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.
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 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»).
Грошові кошти в розмірі 4 225,32 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»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05 лютого 2018 року
до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 09 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) 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 Фонду державного
майна України 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 – клубу з обладнанням
hh Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта
входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2,
приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Об’єкт знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян «Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979
року, електрогітара БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач
УА-4 1985 року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985
року, телевізор «Електрон» Ц275 1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року,
електробаян «Мечта-2» 1990 року, підсилювач УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року, магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання в
неробочому стані.

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; 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;
питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання
акта приймання-передачі об’єкта.
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.
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 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»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 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»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05 лютого 2018 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 09 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) 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 Фонду державного
майна України 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.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів державної власності разом із земельною
ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягають земельні ділянки,
на яких розташоване державне майно.
1. Будівля магазину за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002
№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення 32 сесії 7
скликання Тростянецької міської ради від 20.10.2017 № 318 про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.
2. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
3. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
4. Об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 59.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,18 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 24.10.2006
№ 1623 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що
підлягають приватизації, та виключення з переліку» та від 31.07.2017 № 1245
«Про внесення змін у додаток № 1 до наказу ФДМУ від 24.10.2006 № 1623 «Про
включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в
натурі, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у 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 (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареє-
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строваного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); 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 відповідній
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 (відповідно до
додатка 4 до Положення) – 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління
персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області
(кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 31.01.2018 до 17.00.
Конкурс відбудеться 08.02.2018 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ
по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ
по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації разом із
земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою.
1. Земельна ділянка, на якій розташоване державне нерухоме майно –
група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами,
А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами,
Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: масив Заплава річки Ворскла, 3 та 3-А, Зарічненська сільська рада, Тростянецький р-н, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення
робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у 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 (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); 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 відповідній
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 (відповідно до
додатка 4 до Положення) – 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 31.01.2018 до 17.00.
Конкурс відбудеться 08.02.2018 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ
по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ
по Сумській області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для
підготовки до продажу земельної ділянки державної
власності, на якій розташований об’єкт, що підлягає
приватизації, що відбувся 22.12.2017

За підсумками конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт індивідуально визначеного майна – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею
1,4 м2 та криницею, за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька,
вул. Лісова, 42а, що перебуває на балансі ТОВ «Джерело», переможцем визнано Спільне підприємство «Західно-Український Експертно-Консультативний
Центр» (м. Чернівці, вул. Головна, 119).

10 січня 2018 року
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство внутрішніх справ
08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Нежитлові вбудовані при
–
м. Кривий Ріг, 7-й мікро 139,5
436 503,00
2 роки 11 місяців
України
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26, тел. (0562) 46-32-36
міщення
район Зарічний, 24
Державне космічне агентство
14308304, Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» Частина нежитлового вбудо
–
м. Дніпро, вул. Криво
4,0
35 740,00
2 роки 11 місяців
України
ім. М. К. Янгеля», м. Дніпро, вул. Криворізька, 3, тел. (0562) 42-00-22
ваного приміщення
різька, 3
Міністерство енергетики та вугіль 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», м. Дніпро,
Нежитлове вбудоване при 05410777.2.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малиов
54,34
145 686,00
2 роки 364 дні
ної промисловості України
вул. Європейська, 15, тел. (056) 744-01-00
міщення
ського, 76
Міністерство освіти і науки України 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вер Частина нежитлового вбудо
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Аржа
13,5
88 494,00
2 роки 11 місяців
надського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
ваного приміщення
нова, 12
Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи
Розміщення банкомата і термінала
Інше використання державного майна (поліграфічна діяль
ність та пов’язані з нею послуги)
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: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
на пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти 00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84122, Донецька Нежитлове прибудоване приміщення спортив 00208775.1. КГЧХАЮ004 Донецька обл., м. Слов’янськ, 518,0 1 552 400,00
2 роки Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для про
і науки України
обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41, тел. (06262) 2-10-84
ної зали 1-го поверху будівлі учбового корпусу
вул. Центральна, 41
11 місяців вадження підприємницької діяльності (спортивні заняття, погодинне використання)
2 Міністерство освіти 02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87500, Частина нежитлового вбудованого приміщен 02070812.1. БДДМУФ010 Донецька обл., м. Маріу
11,0
55 100,00
До
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчаль
і науки України
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (0629) 33-34-16 ня 3-го поверху учбового корпусу № 1
поль, вул. Італійська, 115
01.08.2020 ному закладі

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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

1 Державна казначей
ська служба України
2 Державна казначей
ська служба України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
найменування
місцезнаходження
на пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
38028923, Управління Державної казначейської служби України у Тячівському ра Гараж (поз. ІІІ)
38028923.1.АААГБГ732 Закарпатська обл., м. Тя 35,39
141 489,00
35 місяців Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитер
йоні Закарпатської області, м. Тячів, вул. Нересенська, 2, тел. (03134) 3-22-05
чів, вул. Нересенська, 2
ських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
38028923, Управління Державної казначейської служби України у Тячівському ра Вбудоване приміщення (частина)
38028923.1.АААГБГ731 Закарпатська обл., м. Тя 18,2
89 853,00
35 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтова
йоні Закарпатської області, м. Тячів, вул. Нересенська, 2, тел. (03134) 3-22-05 1-го поверху адміністративної будівлі
чів, вул. Нересенська, 2
рів – 15,2 м2; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопі
ювання документів – 2,0 м2, продаж лотерейних білетів – 1,0 м2
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий номер
майна

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза максимально можли
загальна площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
1 Державна служба ста 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення та зовнішня площадка 02360599.1. АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ,
276,6 м (приміщення),
2 520 218,00
2 роки 11 місяців
тистики України
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77
на 1-му поверсі адмінбудівлі
вул. Василіянок, 6
77,3 м2 (зовнішня площадка) станом на 30.09.2017
2 Міністерство внутріш 40112212, Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ в Частина підвального приміщення
–
76492, м. Івано-Фран
127,2
859 363,00
5 років
ніх справ України
Івано-Франківській області, 76492, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23 адмінбудівлі
ківськ, вул. Юності, 23
станом на 31.10.2017

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Бориспіль Частина приміщення № 32 в підвалі термінала
Київська обл., Бориспільський
168,0;
3 294 043,00;
1 рік
тури України
ський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96
А; приміщення № 5-12 в підвалі термінала А
р-н, с. Гора, вул. Бориспіль -7
39,4
772 532,00
2 Державне агентство лі 00992036, ДП «Димерське лісове господарство», 07313, Вишгородський Будівля свиноферми (інв. № 1001); будівля
–
Київська обл., Вишгородський р-н, 305,7;
402 625,00;
2 роки 11 місяців
сових ресурсів України р-н, с. Катюжанка, вул. Шевченка, тел. (045) 96-32-346
зерносховища (інв. № 129)
с. Катюжанка, вул. Шевченка, 117
63,0
82 975,00
3 Державне агентство вод 1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства
Нежитлове приміщення у будівлі складу ма
01033987.1.АААБГВ313 Київська обл., м. Бориспіль,
100,0
264 400,00
2 роки 11 місяців
них ресурсів України
ім. Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37 теріалів
вул. Запорізька, 18

№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

мета використання
Розміщення роздягалень; розміщення
душових та туалетних кімнат для персоналу
Провадження виробничої діяльності
Розміщення виробничих та складських
приміщень

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ 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 ЛЬВІВСЬКІЙ 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)

найменування

34387362, Стрийський коледж Львівського НАУ, 82400, Львівська обл.,
м. Стрий, вул. Львівська,169, тел.: 5-31-90, 5-20-02
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банків
ської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна за максимально
реєстровий номер майна місцезнаходження
на пло незалежною оцін можливий
мета використання
ща, м2
кою, грн
строк оренди
Інформація відсутня Львівська обл., м. Стрий, 3,0
22 100,00
2 роки 364 Розміщення торговельного автомата, що відпускає
вул. Львівська, 169
станом на 30.11.17
дні
продовольчі товари (кавовий апарат)
34716922.1.УЖНХЕД002 м. Львів, вул. Січових
178,4
4 282 300,00
5 років
44,4 м2 – розміщення офіса; 134 м2 – проведення ви
Стрільців, 11
станом на 30.11.17
ставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

Частина нежитлового приміщення, розташованого на 1-му по
версі в будівлі
Нежитлові приміщення (кімн. № 12 – 18) площею 44, 4 м2 та
нежитлове приміщення (кімн. № 19) площею 134,0 м2 на 1-му
поверсі 4-поверхової будівлі
3 Міністерство освіти 34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банків Нежитлове приміщення 1-го поверху (згідно з поверховим пла 34716922.1.УЖНХЕД002 м. Львів, вул. Січових
і науки України
ської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05 ном за № 1)
Стрільців, 11
4 Міністерство інфра 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, Частиниа нежитлового приміщення на 2-му поверсі будівлі під
Інформація відсутня м. Львів,
структури України
м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
літ. «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
вул. Любінська,168

118,3

2 968 300,00
станом на 30.11.16
254,0
7 400 000,00
станом на 31. 10.17

5 років
1 рік

Розміщення їдальні, що не здійснюєть продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення складу

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 33457962, Коледж управління, економіки і права Полтавської ДАА,
Частина громадського будинку 00493014.7.БЕШСНП7115 вул. Гагаріна, 3а,
147,8
855 600,00
2 роки 11 місяців
Буфет, що не здійснює продаж товарів
і науки України
просп. Першотравневий, 10, м. Полтава, 36011, тел. (05322) 2-48-05 (навчальний корпус № 2)
м. Полтава
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державне лісове гос 00992836, Державне підприємство «Сарненське лісове господарство», Частина примі
–
Рівненська обл., м. Сарни,
6,0
21 952,72
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непро
подарство України 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Гоголя, 34, тел.: 3-26-40, 3-55-21 щення магазину
вул. Гоголя, 31
довольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
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) 22-50-79. 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 Тернопільська обласна
державна адміністрація

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02547627, Державний навчальний заклад «Підволочиський професійний ліцей», 47800,
вул. Д. Галицького, 106, смт Підволочиськ, Тернопільська обл., тел. (03543) 2-12-84
33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміні
страції, 46001, вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна за максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
на пло незалежною оцін можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
Частина адміністративно-господарської будівлі 02547627.1.АААБИД084 вул. Д. Галицького, 102,
2 роки
Для провадження діяльності у сфері
87,3
247 880,00
зі сходами-піднавісом, літ. А
смт Підволочиськ
11 місяців права (надання нотаріальних послуг)
Частина нежитлового приміщення, територія
33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького, 14,
2
роки
Встановлення телекомунікаційного
2,0
14 320,00
службового входу адмінбудинку
м. Тернопіль
11 місяців обладнання зв’язку

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській 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 ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнахо
загальна вартість майна за не максимально можли
номер майна
дження
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство овіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Нежитлове приміщення – кімн. № 30 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
–
м. Харків,
20,1
170 300,00
1 рік
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07 гуртожитку № 3, літ. А-5, інв. № 70330
вул. Бакуліна, 16
2 Міністерство овіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Нежитлове приміщення – кімн. № 33 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
–
м. Харків,
13,7
116 000,00
1 рік
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07 гуртожитку № 3, літ. А-5, інв. № 70330
вул. Бакуліна, 16
3 Міністерство овіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Нежитлові приміщення – частина сходів на 3-му поверсі 6-поверхового навчально
–
м. Харків, просп.
7,0
66 400,00
1 рік
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07 го корпусу, інв. №70994, літ. за техпаспортом «И-6», пам’ятка архітектури
Науки, 14

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення офіса
Розміщення торгової точки з продажу натуральної кави
в форматі «кава з собою» у вигляді стійки з продавцем

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».

10 січня 2018 року

№ 3-4 (1127-1128)

7

відомості
приватизації

ОгОлОшЕННя – РВ ФДму в ХЕРсОНсЬКІй ОблАстІ, АРК та м. сЕВАстОПОлІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба гео 14308279, Казенне підприємство «Кіровгеологія», 01103, Група інвентарних об’єктів бази відпочинку «Таврія» у
–
Херсонська обл., Голопристанський 1 718,4;
1 187 679,00
10 років
Розміщення громадян для забезпечення їх літньо
логії та надр України м. Київ, вул. Кіквідзе, 8/9, тел. (044) 2850633
складі: 14 корпусів (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М,
рн, с. Приморське (Більшовик),
477,8
го відпочинку та розміщення їдальні для забез
Н, О) і будівля їдальні
вул. Чорноморська, б/н
печення відпочиваючих харчуванням

№
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: 73000, м. Херсон, просп. ушакова, 47, РВ ФДМу в Херсонській області, АРк та м. Севастополі. 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 ХмЕлЬНиЦЬКІй ОблАстІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не максимально мож
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02070803, Донецький національний універитет імені Василя Сту Частина даху та одне антеномісце
–
вул. Свободи, 36, м. Хмельницький
9,0
182 048,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекому
України
са, вул. 600річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 508930 на даху лабораторного корпусу
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку
2 Державне агенство рибно 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургенєв Гідротехнічні споруди ставу
25592421.85.ААЕЖАЖ822 с. Микулин, на території Микулинської сіль
–
386 020,00
2 роки 11 місяців Розміщення рибного господарства (аквакультура)
го господарства України ська, 82а, м. Київ, 04053, тел. (044) 4860791
с. Микулин (інв. № 1303)
ської ради, Полонський рн, Хмельницька обл.

№
Балансоутримувач
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
з/п

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМу по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ЧЕРКАсЬКІй ОблАстІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
вул. Олени Теліги, 16,
357,1
480 300,00
20 років
м. Черкаси
–
вул. Олени Теліги, 16,
130,0
260 100,00
20 років
м. Черкаси
–
вул. Шевченка, 33, м. Зо 101,88
181 500,00
2 роки 364 дні
лотоноша, Черкаська обл.
25592421.60.ААЕЖАЕ837; вул. Портова, 5, м. Чер
–
325 030,00;
2 роки 364 дні
25592421.60ААЕЖАЕ925 каси, Черкаська обл.
173 470,00

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство оборони України 07848615, Державне підприємство «Черкаське будівельномонтажне управлін Приміщення столярного цеху
ня», вул. Одеська, 1, м. Черкаси, тел. (0472) 382326
2 Міністерство оборони України 07848615, Державне підприємство «Черкаське будівельномонтажне управлін Приміщення адміністративної будівлі з при
ня», вул. Одеська, 1, м. Черкаси, тел. (0472) 382326
будовами
3 Міністерство освіти і науки
02548759, Державний навчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей», Частина будівлі душовоїкотельні
України
вул.Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл., тел. (04737) 53450
4 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», вул. Тургеневська, 82а, м. Київ, Гідротехнічні споруди: а саме: берегоукріплення,
господарства України
04053, тел. (044) 4860791
інв. № 734; причал для судів, інв.№735

мета використання
Надання побутових послуг населенню та
інші види діяльності
Надання побутових послуг населенню та
інші види діяльності
Інше використання майна – розміщен
ня котельні
Використання майна для цілей аква
культури

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМу по Черкаській 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 управління
з/п
1 Міністерство оборони
України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козелець Підвальне приміщення будівлі 33689922.36.ААААЕВ288 Чернігівська обл., Чернігівський рн,
289,3
241 488,39
2 роки 364 дні
127,1 м2 – виробництво взуття;
кий рн, сще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 46296, 46853
магазину «Лісний»
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 13
162,2 м2 – розміщення складу
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

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
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство обо 33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ151, вул. Моло Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1му поверсі в адмі 33689922.33.АААЖЛБ871 м. Київ, вул. Молодогвар
17,9
206 000,00
2 роки 364 дні
Проведення виставок непродовольчих
рони України
догвардійська, 28а, тел. 2433963
ністративній споруді з теплопунктом (літ. А, Б)
дійська, 28а
станом на 31.07.2017
товарів без здійснення торгівлі
2 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп. Нерухоме майно – приміщення фойє 1го поверху корпусу № 8
–
м. Київ, просп. Космонав
24,7
374 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення філії банку
і науки України
Космонавта Комарова, 1, тел. 4975151
та Комарова, 1
станом на 31.10.2017

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

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 ПРО ПРОвЕдЕННЯ кОНкуРсів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформаціЯ апарату фДму
інформація
про проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди державноГо нерухомоГо майна

 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме
майно – частина нежитлових приміщень корпусу № 7 загальною площею
2 761,6 м2 (реєстровий номер 14310520.1201.ВЗжжРЗ078) за адресою:
м. київ, вул. московська, 8.
балансоутримувач – державне підприємство завод «арсенал».
орган управління – державне космічне агентство України.
2. ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом з незалежної оцінки
на 31.07.2017 становить 34 291 020,00 грн (тридцять чотири мільйони двісті
дев’яносто одна тисяча двадцять гривень) без урахування пдв.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – листопад 2017
року становить 460 342,33 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції (відповідно до
чинного законодавства).
умови конкурсу:
1. до участі у конкурсі не допускаються:
особи щодо яких застосовуються санкції відповідно до рішення ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», введеного в дію Указом президента України від 15 травня 2017
року № 133/2017;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави,
визнаної верховною радою України державою-агресором, чи держава, визнана верховною радою України державою-агресором;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній верховною радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної верховною радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства.
2. найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником в конкурсній пропозиції у день проведення торгів є початковою орендною платою
(за базовий місяць).
3. мета використання: розміщення офісних приміщень загальною площею
2 007,9 м2 (орендна ставка 18 %), розміщення кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи, – 100 м2 (орендна ставка
15%), проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
загальною площею 298,1 м2 (орендна ставка 10 %), розміщення їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи загальною площею
355,6 м2 (орендна ставка 6 %).
4. зобов’язання орендаря щодо попередньої сплати орендної плати за
24 місяці наперед протягом 15 календарних днів з моменту підписання договору оренди.
5. на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним
суми місячної орендної плати. завдаток стягується до державного бюджету
і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди, який
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних
документів орендодавцю та балансоутримувачу.
7. Строк оренди: 25 років за умови сплати протягом 15 календарних днів
орендної плати за 24 місяці наперед, визначених пунктом 4 умов конкурсу.
8. належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у договорі оренди.
9. забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.
10. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством,
і надання орендодавцю та балансоутримувачу копій договору страхування і платіжних документів щодо здійснення страхових внесків, завірених банківською
установою. постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь
строк оренди майно було застраховане.
11. зобов’язання орендаря проводити звіряння взаєморозрахунків по
орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння на вимогу орендодавця та балансоутримувача.
12. зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у належному 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) орендованого майна з вини орендаря.
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13. Укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору
оренди.
14. проведення орендарем своєчасно за власний рахунок капітальних, поточних та інших видів ремонту орендованого майна. ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою
зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.
15. нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних
мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
16. право орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу
управління здійснювати контроль наявності, стану, напрямів та ефективності
використання орендованого майна та виконання орендарем інших умов договору оренди.
17. У разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, які можна відокремити
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а
невід’ємне поліпшення – власністю орендодавця. вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за згодою орендодавця, не
підлягає компенсації.
18. орендоване майно може бути об’єктом оренди без права приватизації.
19. дострокове припинення дії договору оренди на вимогу орендодавця у
разі, якщо орендар:
1) користується майном не відповідно до умов договору;
2) навмисно або з необережності погіршує стан орендованого майна;
3) систематично порушує терміни здійснення будь-яких платежів за договором;
4) не здійснює ремонт орендованого майна згідно з умовами договору;
5) перешкоджає співробітниками орендодавця, балансоутримувача та
органу управління державним майном здійснювати перевірку стану орендованого майна;
6) не переглядає розмір орендної плати, у разі внесення відповідних змін до
методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна,
затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04.10.1998 № 786;
7) не виконав зобов’язання щодо страхування державного майна;
8) не надав орендодавцю та балансоутримувачу договір страхування і платіжні документи щодо здійснення страхових внесків.
20. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
(за наявності підтвердних документів).
21. претенденти вносять гарантійні внески у розмірі, який становить шість
стартових орендних плат, у розмірі 2 762 053,98 грн (два мільйони сімсот шістдесят дві тисячі п’ятдесят три гривні 98 копійок), які мають бути перераховані
на рахунок фонду державного майна України, код за ЄдрпоУ 00032945, №
37316021000058, банк: державна казначейська служба України, м. київ, мфо
820172, призначення платежу: гарантійний внесок (назва претендента) за участь
у конкурсі на право оренди. гарантійний внесок може бути здійснений шляхом
надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді
безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер
якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має
кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем» для цілей
цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що
володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності
на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною
міжнародними рейтинговими агентствами, і які не мають на дату проведення
конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким
іншим органом державної влади України.
22. Сплачений гарантійний внесок не повертається в разі:
якщо претендентом відкликані матеріали після останнього дня строку для
їх подання;
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу щодо передачі в оренду державного нерухомого майна;
порушення строку підписання та надання договору оренди нерухомого
державного майна.
23. здійснення нотаріального посвідчення договору оренди за рахунок
коштів орендаря.
24. орендодавець в день затвердження результатів конкурсу вручає під
розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі) проект
договору оренди. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом наступного робочого дня
забезпечує здійснення нотаріального посвідчення договору оренди та особисто повертає його орендодавцю. У разі ненадання переможцем договору
у встановлений строк новим переможцем визначається той учасник, розмір
останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших допущених
учасників конкурсу.
25. інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем конкурсу, відповідатимуть умовам типового договору оренди, затвердженого наказом
фдмУ від 23.08.2000 № 1774 (у редакції наказів фдмУ від 09 серпня 2007 р.
№ 1329, від 05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в міністерстві
юстиції України 27 серпня 2007 року за № 980/14247.

26. конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення
розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 2 % від початкової
орендної плати.
27. основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням в ній ідентифікаційного коду за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для
фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідних орган державної фіскальної служби і
мають відмітку у паспорті) та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;
проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою
(за наявності); документи, які підтверджують гарантійний внесок; інформацію
про засоби зв’язку з учасником конкурсу; відомості про учасника конкурсу
відповідно до вимог п. 7 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою кабінету міністрів України від
31.08.2011 № 906, а саме:
а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені у встановленому
порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостейі за останній рік; довідку від претендента про те,
що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію балансу за
останній звітний період;
б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу,
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку.
заяви та документи на участь у конкурсі приймаються до 16.01.2018 включно.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію фонду державного майна України у конверті з написом «на конкурс»
з відбитком печатки претендента (за наявності) за адресою: вул. генерала алмазова, 18/9, м. київ, 01133, фонд державного майна України з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено у приміщенні Фонду державного майна україни 22 січня 2018 року об 11.00 в кімнаті 304 за адресою: вул. генерала
Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133.

інформаціЯ про оренДу війСЬковоГо майна
(відповідно до наказу ФДМу № 30 від 15.01.08)

інформація
навЧально-спортивної бази літніх видів спорту
міністерства оборони україни про оГолоШення конкурсу
на право укладення доГовору оренди

назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: навчальноспортивна база літніх видів спорту міністерства оборони України, адреса: 79007,
м. львів, вул. клепарівська, 39а.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика, що прилягає до будівлі «тир з підвалом», інв. № 81, загальною площею 900,0 м2 військового містечка № 199 за адресою: м. львів,
вул. клепарівська, 39а.
балансоутримувач об’єкта оренди: навчально-спортивна база літніх видів спорту.
орган, уповноважений управляти майном: міністерство оборони України.
ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.11.2017
становить 881 240,00 грн (без пдв).
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – листопад 2017 року становить 7 343,67 грн (без ПДВ) за умови використання для
розміщення приватного навчального закладу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно із законодавством.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання
об’єкта:
1. Сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат – 44 062,02 грн (без пдв). гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації
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відомості
приватизації

про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»; реквізити рахунка та призначення
платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Навчально-спортивна
база літніх видів спорту Міністерства оборони України; рахунок одержувача
31252241300717; код одержувача 07802932; банк одержувача – ДКСУ м. Київ;
код банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від
(назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого
майна – частина технічного майданчика площею 900,0 м2 за адресою: м. Львів,
вул. Клепарівська, 39а (без ПДВ).
2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
4. Заборона суборенди та приватизації (викупу) орендованого майна.
5. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди
платнику оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту
про незалежну оцінку та його оплату).
6. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди встановити прилади обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укласти прямі договори з постачальними організаціями.
7. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення
договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в
порядку, визначеному чинним законодавством.
8. Компенсація податку за землю під об’єктом оренди.
9. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.
10. Збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами,
правилами пожежної безпеки, здійснювати заходи протипожежної безпеки та
дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта.
11. Внесення завдатку з орендної плати протягом 10 робочих днів від дати
укладення договору оренди в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.
12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу
ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про сплату
гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку

їх копії; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, підписані претендентом і
завірені печаткою (за наявності);
відомості про учасника конкурсу: належним чином оформлена довіреність,
видана представнику юридичної особи; копії установчих документів, засвідчені
в нотаріальному порядку (для юридичних осіб); відомості про фінансовий стан
(платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна), інформацію про засоби
зв’язку з учасником із зазначенням банківських реквізитів;
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звіт
про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довідку від претендента про те, що стосовно нього
не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу,
або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної
особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи
як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва –
фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою учасника конкурсу) з написом «На конкурс».
Кінцевий термін прийняття документів – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 20 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а. Телефон для довідок (032) 233-73-63.

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3014 Національної гвардії України
(м. Одеса) про оголошення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: військова частина 3014 Національної гвардії України (м. Одеса), Одеська обл., м. Одеса, вул.
Люстдорфська дорога, 7, тел. (048) 765-74-91.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина приміщення будівлі
«Майстерня» загальною площею 28,5 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7, військова частина 3014 Національної гвардії України, військове містечко № 1, для розміщення складського приміщення для зберігання
сухого палива (пілетів).
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою майна становить
140 300,00 грн.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – державне нерухоме майно –
нежитлове приміщення загальною площею 83,9 м2 за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров.
Музейний, 12, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження 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.: 1 приміщення. 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 нежитлового
приміщення площею 83,9 м2 станом на 30.11.2017, тис. грн: 557,312.
Кількість земельних ділянок:–. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ді-

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький коледж Національного
авіаційного університету. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Туполєва, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Коваленко Л. М.
 2. Назва об’єкта: частина даху площею 40,0 м2. Балансоутримувач:
Придніпровський державний металургійний коледж. Адреса: м. Кам’янське,
просп. В. Стуса (Комсомольський), 10. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 327,7 м2 (у т. ч. 76,2 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Софіївському
районі Дніпропетровської області. Адреса: смт Софіївка, вул. Незалежності,
66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
Виконавчий комітет Софіївської селищної ради.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 205,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Хайринг».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 186,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет».
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «СКАЙ-ВІННЕР».
 6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 26,6 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Іванов І. В.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 215,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж
будівельно-монтажних технологій та архітектури. Адреса: м. Дніпро, вул. Столярова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Зінькевич Т. О.
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 88,3 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Шептій О. С.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 138,1 м2 (у т. ч. ґанок площею 50,6 м2). Балансоутримувач: Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Едуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Красова О. В.
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 66,85 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Санрайс
2007». Дата оцінки: 10.12.2017.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 136,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім.
О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Колодін О. В.
 12. Назва об’єкта: гідротехнічні споруди, а саме: насосна станція № 2 –
1 шт.; ставок № 10 нагульний 50 га – 1 шт.; ставок № 9 виросний 35 га – 1 шт.;
ставок нагульний Світлогірський 176 га – 1 шт.; трансформатор н.ст. № 2 – 1
шт.; трансформатор ПМ 63-70 н.ст. № 2 – 1 шт.; шафа РПС н.ст. № 2 – 1 шт. Балансоутримувач: ДП «Укрриба». Адреса: Дніпропетровська обл., смт Кринички
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Розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди (серпень
2017 р.), визначений згідно з чинним законодавством та погоджений РВ
ФДМУ по Одеській області, становить 1 752,00 грн на місяць без індексу
інфляції та ПДВ.
Основні вимоги щодо умов експлуатації та використання об’єкта оренди:
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану приміщення; забезпечення належних умов для зберігання сухого палива (пілетів);
будівництво конструкцій, на яких будуть розміщені пілети; виконання ремонту об’єкта оренди; своєчасна сплата за спожиті комунальні послуги; використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж за експертною оцінкою майна; дотримання
вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних норм, відшкодування
орендодавцю коштів за виконану експертну оцінку об’єкта, що передається
в оренду; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; створення робочих місць та безпечних і
нешкідливих умов експлуатації об’єкта; виконання ремонту об’єкта оренди;
компенсація орендодавцеві податку на землю, відведену під об’єкт оренди;
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; страхування об’єкта
оренди на суму, не меншу ніж визначена за експертною оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил та санітарно-гігієнічних норм, відшкодування орендодавцю коштів за виконану експертну оцінку об’єкта, що
передається в оренду.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту публікації інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації цієї
інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Одеса, вул.
Люстдорфська дорога, 7, методичний клас.
Для участі у конкурсі претендент подає:
лист – заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву та місцезнаходження об’єкта, який він бажає взяти в оренду; відомості про претендента (копія
свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення
в ЄДРПОУ або витяг з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців, статут – за наявності та інше (копії засвідчуються нотаріусом);
відомості про наявність досвіду обслуговування у сфері теплопостачання;
відомості про фінансовий стан учасника конкурсу; запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання щодо подальшої експлуатації об’єкта.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті. Заяви приймаються за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати
у військовій частині 3014 Національної гвардії України (м. Одеса) за тел. (048)
765-74-91.

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

лянок: –. Правовий режим 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): 30.11.2017.
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 – ТОВ «Готіс».
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 3 000,00 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 17.30 18 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) 24 січня 2018 року
о 14.00.

в межах Криничанської селищної ради, Світлогірської та Червонопромінської
сільських рад. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТДВ «Криничанський рибгосп».
 13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 5,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чубукова В. В.
 14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 190,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний транспортнометалургійний ліцей. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Вергеєва О. О.
 15. Назва об’єкта: частина даху площею 21,5 м2. Балансоутримувач:
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «ВФ Україна».
 16. Назва об’єкта: повітряна лінія електромереж довжиною 600 м
(кількість опор 30 шт., напругою 0,4 кВ). Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровська експедиція по захисту хлібопродуктів». Адреса: Дніпропетровська
обл., за межами м. Синельникове. Мета оцінки – визначення розміру збитків,
нанесених державі внаслідок незбереження державного майна. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.09.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних
документів, а саме:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право
на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; інформація про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути
завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних
днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки
об’єктів не перевищує 5 календарних днів)
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та
архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до
19 січня 2018 р.
Конкурс відбудеться 25.01.2018 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056)744-11-51.

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
5,1 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 14 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, телефон для
довідок 55-31-39, каб. 315.
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.

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

 Будівля загальною площею 384,4 м2, що обліковується на балансі Дер-

жавного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань
МОЗ України», за адресою: Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Петрушевича, 3. 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 – ТОВ «Інвестбудсервіс».
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

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
104,8 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала
Родимцева, 125а, що перебувають на балансі Кіровоградської філії державного
підприємства «УкрНДПНТВ». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська філія державного підприємства Український державний головний науководослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань
УКРНДПНТВ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 125а. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
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відомості
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активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом 01.12.2017 тис. грн – 11,30373. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа земельної ділянки: 104,8 м2. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 125а. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Теплюк Андрій
Олександрович, тел. (066) 396-57-67.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 70,0 м2 та частина ґанку
бокового входу площею 12,0 м2 у будівлі молодіжного центру «Червона
калина» (кінотеатр на 800 місць в м. Долинська) за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 44, що перебувають на балансі державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Найменування балансоутримувача: державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 44. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.11.2017, тис. грн – 43,11417. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Площа земельної ділянки: 355,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 44. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ
Україна», Бурлаков Юрій Олексійович, тел. (050) 487-36-33.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 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, 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.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки
майна у ІІІ кварталі 2017 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для
оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єкта № 1 є нежитлові будівлі та нежитлові
приміщення; для об’єкта № 2 – дахи та споруди для розміщення операторів
мобільного зв’язку.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або
безпосередньо у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 22.01.2018 включно у робочий час до 17.15.
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.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 26 січня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки,
2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення загального користування (кухня) (№ ІІ) площею 2,0 м2 на другому
поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Під Голоском, 25. Балансоутримувач: Львівський державний університет фізичної культури та спорту. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Під Голоском,
25. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
5,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний
коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Старик Олег Ігорович.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
98,3 м2 на першому поверсі одноповерхової металевої споруди майстерні ВСП Технологічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська,
15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Цаценко Вікторія Олександрівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 3,8 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Демнянська, 15. Балансоутримувач:
ВСП Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Демнянська, 15.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Коваль Андрій Михайлович.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 4,4 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2. Балансоутримувач: ВСП
Технологічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу:
lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової
території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кульчицької, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Коваль Андрій Михайлович.

№ 3-4 (1127-1128)

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн
для нежитлових приміщень та їх частин.
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
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок,
та 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті
шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-документального
забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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: нежитлові приміщення (кабінет № 3, 4, 5, 10,
11, 12) в адміністративній будівлі № 2 загальною площею 43,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Білгород-Дністровська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація
Білгород-Дністровського морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень,
інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Південний Сенат» (код
за ЄДРПОУ 37351941), тел.: 706-06-56(86), 787-04-37 Костянтин, 757-91-33,
(067) 401-3-77 Олена, Тетяна (050) 923-24-45.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 7, 8, 9, 10 за планом) в одноповерховій будівлі (інв. № 226) загальною площею 68,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): – . Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад –
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Короб Леонід
Васильович (ідентифікаційний номер 1806718775), тел. (095) 554-66-70.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі
двоповерхової будівлі (інв. № 101010017) загальною площею 75,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище машинобудування». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 65. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад –
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гурджи Олексій
Михайлович (ідентифікаційний номер 1717401436), тел. (067) 999-80-54.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 2-го поверху двоповерхової адмінпобутової будівлі ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» площею 13,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): – . Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Трансіберіятранзит – паром» (код за ЄДРПОУ
33923859), (050) 390-29-67; 682-56-38.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору
першого поверху гуртожитку № 1 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): – . Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Центральна пральня» (код за ЄДРПОУ 38479252), (067) 255-71-37
Оксана Васильковська, v.ksenya.83@gmail.com.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху будівлі гуртожтку (інв. № 103100006) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного регулювання та якості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Новосельського, 74/76. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад –
грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк»
(код за ЄДРПОУ 9807750), 786-81-88, (067) 431-11-79, Неля, nelia.cherba@
ukrsibbank.com, 786-81-99, (067) 219-73-69 Настя.

 7. Назва об’єкта оцінки: частина технологічної площі будівлі диспетчерської (інв. № 4616) площею 1,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Півнична, 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код за ЄДРПОУ 19199961),
35-51-00; 35-52-40; 35-52-33; Валерія (067) 505-87-44; (093) 474-56-49; Наталья, nataliya.bliznakova@vegatele.com; (066) 260-16-00.
 8. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення котельної
недобудованого учбового корпусу площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Анаьївський професійний аграрний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Ніщинського, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), shevchenko@
karbon.od.ua, бухгалтер (067) 675-77-36, Марина, Mariya.Romanchuk@kyivstar.
net; Олександр Анатолійович, тел. 06343-79-70; Сергій Будьковський, тел. (067)
751-86-18, Ruzzik@ukr.net; Butkovskiy@ariya.poltava.ua.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу інженерного корпусу ІВЦ будівлі управління порту площею 4,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Іллічівська філія державного
підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): листопад – грудень, інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк» (код за ЄДРПОУ 21650966), Носаль Світлана,
Snosal@marfinbank.ua, (04868) 2-48-45 (Іллічівськ), 30-15-00, Петренко Віктор
Миколайович (Одеса), 30-15-01, (067) 787-71-20, (063) 392-39-20, vpetrenko@
marfinbank.ua, (050) 969-40-57.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення службового
приміщення 1-го району, інвентаризаційний № 066562, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГБ083, площею 14,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна пл., буд. 1/1.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України», тел. 729-38-22.
 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 1-го поверху корпусного цеху, інв. № 102356, реєстровий № 01125666.1.ЦИХКГЖ286,
площею 95,7 м2; нежитлові приміщення 1-го поверху будівлі складу № 8,
інв. № 061500, реєстровий № 01125666.1.АААИГА172, площею 82,1 м2;
нежитлові приміщення 1-го поверху складу № 10, інв. № 062500, реєстровий № 01125666.1. АААИГА262, площею 110,8 м2, загальною площею 288,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3, Митна площа, буд. 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських
портів України», тел. 729-38-22.
 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля навчального нового аудиторного корпусу, інвентаризаційний
№ 101310003, площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 24/26. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 73150-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кашеварова Зоя Миколаївна, тел. (096)
600-58-92.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (підвальні приміщення у чотириповерховому житловому будинку) площею 68,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Альбатрос». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, буд. 13. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Кулінченко Андрій Миколайович, тел. (063) 870-86-75.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі в
будівлі учбового корпусу № 3, інвентаризаційний № 10311006, площею
114,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Пастера, буд. 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Пантюк
Кристина Ігоревна, тел. (066) 696-51-39.
 15. Назва об’єкта оцінки: майданчик на технічному поверсі та частина
даху будівлі «Спального корпусу № 1», інвентаризаційний № 1013000023,
площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
служба України з надзвичайних ситуацій Санаторій «Одеський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Рибача Балка, буд. 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
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засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ТОВ
«ІНТЕРТЕЛЕКОМ»), тел. 743-11-11.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього рівня будівлі морського вокзалу площею 215,0 м2 та частина відкритої території
третього рівня морського вокзалу площею 180,0 м2, інвентаризаційний
№ 073000, реєстровий № 38727770.10.АААИГА987, загальною площею
395,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія
Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. 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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «Гастробар», тел. (097) 646-39-50, 701-52-12.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина даху дев’ятиповерхового гуртожитку,
інвентаризаційний № 10315816, реєстровий № 01180116.1.УНЦЧГЧ011,
площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська
національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, буд. 4. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (ТОВ «Інтертелеком»), тел. 743-11-11.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові частина даху дев’яти поверхового
гуртожитку, інвентаризаційний № 10315816, приміщення першого поверху
будівлі магазину «Промтоварний» (літ. А-А1), площею 43,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеське управління військової
торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., Лиманський р-н, смт Чорноморське, вул. Гвардійська, буд. 36/50. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПАТ «Укртелеком», тел.: 726-53-05, (067) 850-49-06.
 19. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень у будівлях літ.
А; Г; Ж; З; Б; Н; В; Л; М; О загальною площею 9 234,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеське управління військової торгівлі Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Промислова,
буд. 32. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. 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. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «РЕМСТРОЙ-ЮГ», тел. (093) 527-67-35.
 20. Назва об’єкта оцінки: склад, нежитлове приміщення колишньої кузні, навіс, частина навісу, гараж-майстерня загальною площею
1 418,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеське обласне підприємство по племенній справі в тваринництві». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт Авангард, вул. Ангарська, буд. 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Житловий комплекс «Авангард», тел. (067) 989-25-47.
 21. Назва об’єкта оцінки: окремі інвентарні об’єкти б/в «Соло» загальною площею 331,02 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ренійська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Кілійський р-н, с. Приморське.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. 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.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АІФА», тел. (096) 585-88-92.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі мийки засобів механізації, інвентаризаційний № 076764, реєстровий
№ 01125666.1.АААИГА568, площею 213,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, буд. 1/2. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Приватне підприємство «Е.Д.-Сервіс», тел. (097) 337-57-28.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення адміністративної
будівлі, інв. № 101310024, реєстровий № 02361819.1.АААДЕЖ120,
площею 26,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Берегова, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ФОП Конова Людмила Миколаївна, тел. (050) 392-46-56.
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).
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
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організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн.
1113) до 18.00 18.01.2018. 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 24.01.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

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

 Найменування об’єкта оцінки – Цілісний майновий комплекс Ямпільського орендного молокозаводу. Орендар – ТОВ «Ямпільський молокозавод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Бузкова, 16;
Сумська обл., Ямпільський р-н, с. Гремячка, вул. М. Штанюк, б/н; Сумська обл.,
Ямпільський р-н, с. Антонівка. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Види економічної діяльності суб’єкта господарювання (коди КВЕД) – перероблення молока, виробництво масла та сиру (10.51).
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт. – 254,
з них: основних засобів – 186 (будівлі, споруди та нежитлові приміщення – 8;
транспортні засоби – 14; машини та обладнання – 158; передавальні пристрої –
3, інструменти, прилади та інвентар – 0, робоча худоба – 2; рухоме майно – 1);
інших необоротних активів – 67; об’єктів незавершеного будівництва – 1, нематеріальних активів – 0, довгострокових фінансових інвестицій – 0. Державні
оборотні кошти відсутні. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства – 18,5 тис. грн. Балансова залишкова вартість основних
засобів – 76 032 грн, інших необоротних активів – 7 691 грн, незавершеного
будівництва – 2 007 грн, довгострокових фінансових інвестицій – 0 грн, нематеріальних активів – 0 грн станом на 30.09.2017.
Кількість земельних ділянок, усього – 1. Розмір земельних ділянок, усього –
7 000 м2. Місцерозташування земельної ділянки: Сумська обл., смт Ямпіль,
вул. Бузкова, 16. Цільове призначення земельної ділянки – землі промисловості.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): користування, сплачують податок
на землю. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки – 202 977,56 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 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 «Ямпільський молокозавод».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінці об’єкта допускаються претенденти, які діють на
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2
«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»
та спеціалізаціями в межах цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав
на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають
загальний стаж професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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: єдиний (цілісний) майновий
комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного
товариства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного
товариства).
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 необхідно 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’єкта – 45,2 тис.
грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 18 січня 2018 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів
№
з/п

Назва об’єкта та його місцезнаходження

Дата оцінки

Вид
вартості

Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Частина приміщення загальною площею 15,0 м2
30.11.2017 Ринкова Державне підпри
на технічному поверсі навчального корпусу № 1
ємство «Науковоза адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль, що пере
телекомунікаційний
буває на балансі Тернопільського національного
центр «Українська
технічного університету імені Івана Пулюя
академічна і до
слідницька мережа»
Інституту фізики кон
денсованих систем
НАН України
2 Частина технічного поверху для встановлення контей
Ринкова Приватне акціо
нера площею 5,0 м2 та кабель росту площею 2,0 м2; 31.01.2018
нерне товариство
чотири антено-місця загальною площею 4,0 м2 (части
«Фарлеп-Інвест»
на покрівлі даху (парапету) будинку висотою 36 м під
встановлення трубостійок висотою 2 м, площею 1,0 м2
кожна), кабель рост площею 16,0 м2 навчального кор
пусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя) за адресою: вул. Руська,
56, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Тер
нопільського національного технічного університету
ім. І. Пулюя
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди

31.12.2017 Ринкова ФОП Мар’яш Віта
3 Частина адмінбудинку, кабінети № 3, 4 загаль
лій Романович
ною площею 18,2 м2 на першому поверсі будівлі
за адресою: вул. О. Кульчицької, 8, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Служби автомобільних до
ріг у Тернопільській області
4 Гідротехнічні споруди Ставу Заложці 3, інвентарний 31.12.2017 Ринкова ФОП Петришин
№ 339, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ466
Степан Володими
(в т.ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна
рович
дамба, водовипуск, водонапуск) та гідротехніч
ні споруди Ставу Заложці 4, інвентарний № 339,
реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ613 (у т. ч.
роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дам
ба, обвід. канал, інвентарний № 338, реєстровий
№ 25592421.79.ААЕЖАЖ595, технічний водоспуск,
інвентарний № 339, реєстровий № 25592421.79.
ААЕЖАЖ617), павод. водоскид, інвентарний № 340,
реєстровий № 25592421.79.ААЕЖАЖ596) за адре
сою: Тернопільська обл., Зборівський р-н, в межах
земель Залозецької ОТГ, за межами с. Чистопади,
що перебувають на балансі Державного підпри
ємства «Укрриба»
5 Гідротехнічні споруди ставу № 2, дамба (інвентарний 31.12.2017 Ринкова ФОП Любінський
Орест Андрійович
№ 202, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ403),
дон. водоспуск (інвентарний № 214, реєстровий
№ 25592421.71.ААЕЖАЖ413), які розташовані за
межами с. Потутори, в межах земель Потуторської
с/р, Бережанського району Тернопільської області,
що перебувають на балансі Державного підприєм
ства «Укрриба»

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та
з урахуванням умов цієї інформації.
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 1.1 в межах цього напряму.
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.
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), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копіями рекомендаційного
листа замовника оцінки щодо позитивного досвіду співпраці з питань оцінки
подібного майна, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів
про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання
робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки об’єктів № 1, 2, 3 не перевищує 2400,00 грн; об’єктів № 4, 5 –
не перевищує 8800,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх
податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – інженерні
споруди та конструктивні частини будівель, що призначені для розміщення телекомунікаційного обладнання та антено-фідерних пристроїв; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно і окремі будівлі, приміщення,
частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості;
об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 4, 5 – нерухоме майно – інженерні
споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної
оцінки об’єктів
№
з/п

Дата
Вид
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Назва об’єкта та його місцезнаходження

1 Нежитлове приміщення адміністративного будинку відділу 31.01.18 Ринкова Фермерське
господарство
статистики у Бережанському районі (поз. 1-22) площею
«ЛИСОНЯ-БІО»
8,1 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: вул. Русь
ка, 2, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Тернопільській
області
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
2 Асфальтований майданчик (частина навчального комплексу) 31.01.18 Ринкова Приватне під
приємство «Сві
загальною площею 150,0 м2 за адресою: вул. С. Крушель
танок»
ницької, 52, м. Заліщики, Тернопільська обл., що перебу
ває на балансі відокремленого підрозділу Національного
університету біоресурсів і природокористування України
«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та
з урахуванням умов цієї інформації.
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 1.1 в межах цього напряму.
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.
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), та наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного
оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна,
що підтверджується відповідними документами: копіями рекомендаційного
листа замовника оцінки щодо позитивного досвіду співпраці з питань оцінки
подібного майна, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів
про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання
робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість
послуг з оцінки об’єктів № 1, 2 не перевищує 2400,00 грн. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно
із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі
будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – площадки,
майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через
14 днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок:
(0352) 25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській
області за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

І. Об’єкт приватизації.
 Найменування об’єкта оцінки: підземний склад готової продукції з
інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,80 м2 (разом із
земельною ділянкою), що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське
хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Харківська область, Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
початкової вартості об’єкта державної власності групи А разом із земельною
ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів

№ 3-4 (1127-1128)

Продовження таблиці

11

відомості
приватизації

згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про
об’єкт): нежитлова будівля – підземний склад готової продукції загальною площею 18 306,80 м2 з інженерною інфраструктурою: залізничні колії, автодороги,
лінія електропередач зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація
вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних
плит. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна станом на 31.12.1997 становить
2 332,353 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська
область, Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а. Розмір земельної
ділянки (ділянок): 7,0419 га. Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок):
6321255400:03:000:0743. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для обслуговування нежитлової будівлі.Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/
орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.12.2017. Комісією
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що не пере
вищує 9,2 тис. грн. Строк виконання робіт становить 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
Інформація
Найменування об’єкта оцінки, площа, місце
№
Мета прове про замов
знаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
з/п
дення оцінки ника/плат
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ника
1 Нежитлове приміщення – кімн. № 317 на
На дату укла Визначен
ТОВ «Спец
3-му поверсі 7-поверхової адміністративнодення договору ня вартості
Техклімат»
управлінської будівлі загальною площею 36,1 м2 на проведення об’єкта оренди
за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 28,
незалежної з метою пере
що перебуває на балансі Головного управління
оцінки
дачі в оренду
статистики у Харківській області, 02362629, тел.:
(057) 706-26-16, 706-25-88
2 Частина майданчика із твердим покриттям за
На дату укла Визначен
ТОВ «Це
гальною площею 100,0 м2 за адресою: м. Харків, дення договору ня вартості
мент- сер
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП
на проведення об’єкта оренди віс»
МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
незалежної з метою пере
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63
оцінки
дачі в оренду
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на 1-му
На дату укла Визначен
ТОВ «Це
поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі
дення договору ня вартості
мент- сер
2
загальною площею 19,8 м за адресою: м. Харків, на проведення об’єкта оренди віс»
вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ незалежної з метою пере
«Харківська контора матеріально-технічного забез
оцінки
дачі в оренду
печення», 08162096, тел. (057) 370-38-63
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 43 на першо
15.12.17
Визначен
Харківське
му поверсі семиповерхового Університетського
ня вартості
обласне
стоматологічного центру ХНМУ (інв. № 10320007,
об’єкта з
об’єднання
літ. «А-7») загальною площею 3,6 м2 за адресою:
метою продо громадян
м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на
вження догово «Лікарняна
балансі Харківського національного медичного уні
ру оренди
каса «Цен
верситету, 1896866, тел. 705-07-11
тральна»
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на чет
15.12.17
Визначен
Харківське
вертому поверсі семиповерхової будівлі кон
ня вартості
обласне
сультативно-діагностичної поліклініки науко
об’єкта з
об’єднання
во-практичного медичного центру ХНМУ (інв.
метою продо громадян
№ 10300001, літ. «А-7») загальною площею
вження догово «Лікарняна
11,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна,
ру оренди
каса «Цен
4, що перебуває на балансі Харківського націо
тральна»
нального медичного університету, 1896866,
тел. 705-07-11
6 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі
11.12.17
Визначен
ФОП Това
4-поверхової будівлі адміністративно-учбового
ня вартості
рєв Є. В.
2
корпусу загальною площею 10,5 м за адресою:
об’єкта з
м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває
метою продо
на балансі Харківського державного університету
вження догово
харчування та торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35
ру оренди
7 Частина вбудованого нежитлового приміщення
31.12.17
Визначен
ТОВ «Євро
в службовому одноповерховому будинку зв’язку
ня вартості
транс Теле
(пост ЕЦ) з/д ст. Коломак загальною площею
об’єкта з
ком»
5,0 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацький
метою продо
р-н, с. Шелестове, вул. Привокзальна, 7, що пе
вження догово
ребуває на балансі Виробничого підрозділу
ру оренди
«Люботинське будівельно-монтажне експлуата
ційне управління» регіональної філії «Південна
залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на праві
господарського відання, 25616920
8 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі
18.12.17
Визначен
ДП «Центр
2-поверхового блоку «В» 4-поверхової будівлі за
ня вартості
сертифікації
2
гальною площею 17,3 м за адресою: м. Харків,
об’єкта з
технічних
вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі
метою продо засобів ре
Українського науково-дослідного інституту про
вження догово абілітації та
тезування, протезобудування та відновлення
ру оренди
послуг»
працездатності, 3191680, тел. (057) 337-76-30
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 19 на цоколь
19.12.18
Визначен
Харківське
ному поверсі головного корпусу блоку «В» за
ня вартості
державне
гальною площею 32,8 м2 за адресою: м. Харків,
об’єкта з
дослідне
вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі
метою продо протезне
Українського науково-дослідного інституту про
вження догово підприєм
тезування, протезобудування та відновлення
ру оренди
ство
працездатності, 3191680, тел. (057) 337-76-30
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 16,17 на
На дату укла Визначен
ТОВ «Вет
1-му поверсі (площею 48,7 м2) та кімн. № 34,
дення договору ня вартості
лайн агро
2
35, 36, 37 на 2-му поверсі (площею 52,6 м )
на проведення об’єкта оренди саєнс»
2-поверхової виробничої будівлі загальною пло
незалежної з метою пере
щею 101,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тара
оцінки
дачі в оренду
сівська, 6, що перебувають на балансі ДП «Хар
ківське промислово-торговельне підприємство»,
38494092, тел. (057) 719-11-10
11 Двоповерхова будівля школи загальною площею На дату укла Визначен
ПП «Медич
780,4 м2, інв. № 52276/1, літ. А-2; 2-поверхова дення договору ня вартості
ний центр
будівля початкової школи загальною площею
на проведення об’єкта оренди «Сніжана»
1068,8 м2, інв. № 52276, літ. Б-2; 3-поверхова
незалежної з метою пере
будівля дитячого садка загальною площею
оцінки
дачі в оренду
2978,4 м2, інв. № 52277, літ. В-3; однопо
верхова будівля топкової загальною площею
96,8 м2, інв. № 52276/2, літ. Г-1; одноповерхова
будівля хозблоку загальною площею 39,4 м2,
інв. № 52464, літ. Д-1; одноповерхова будівля
сміттєзбірника загальною площею 7,8 м2, інв.
№ 52276/3, літ. Ж-1 за адресою: м. Харків,
вул. Професорська, 28, загальною площею
4971,6 м2, що перебувають на балансі Харків
ського державного авіаційного виробничого під
приємства, 14308894, тел. (057) 343-14-88
12 Частина вестибуля № 26 на 1-му поверсі
На дату укла Визначен
ФОП Кос
5-поверхової адміністративно-учбової будівлі
дення договору ня вартості
тенко О.М.
2
загальною площею 1,0 м за адресою: м. Харків, на проведення об’єкта оренди
вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі
незалежної з метою пере
Харківського коледжу Державного університету
оцінки
дачі в оренду
телекомунікацій, 38898340, тел. 731-30-63
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му
На дату укла Визначен
ФІРМА
поверсі 4-поверхової громадській будівлі загаль дення договору ня вартості
«Арсенал»
ною площею 34,4 м2 за адресою: м. Харків,
на проведення об’єкта оренди ТОВ
вул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі
незалежної з метою пере
Харківського національного університету радіо
оцінки
дачі в оренду
електроніки, 02071197, тел.: (057) 702-10-16,
702-18-07, 702-10-13
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 6, 7 на 1-му
ФОП Бєлєв
На дату укла Визначен
цов О.В.
поверсі 5-поверхової будівлі учбового кор
дення договору ня вартості
2
пусу загальною площею 37,8 м за адресою:
на проведення об’єкта оренди
м. Харків, вул. Чернишевського, 79, що пере
незалежної з метою пере
бувають на балансі Харківського національного
оцінки
дачі в оренду
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського,
02214350, тел.: (057) 731-10-95, 731-10-95
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
відносно 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у

№ 3-4 (1127-1128)

III кварталі 2017» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт
комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,0
тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісного майнового
комплексу – 45, 2 тис. грн; необоротних активів – 31, 5 тис. грн; об’єкта аукціону
(один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею
до 1000 м2 (1 га)) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,1 тис. грн; земельної ділянки площею до 10000 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру
збитків, завданих державі, – 5, 0 тис. грн; гідротехнічних споруд – 8, 8 тис. грн;
пакета акцій – 35,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься
як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі
ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5
днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі
необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11. 00 через 14 днів після опублікування цієї
інформації у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх.
Тел. для довідок (057) 700-77-19. Документи на участь у конкурсі подаються
до РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, Театральний майдан,
1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно).

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення загальною площею
84,0 м2 у підвалі гуртожитку. Балансоутримувач – Подільський спеціальний
навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Годованця, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Вербовий Микола Михайлович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна, торговельно-офісна
та торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщень загальною площею
113,1 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач –
Старокостянтинівський міськрайонний центр зайнятості. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Виконавчий комітет Старокостянтинівської
міської ради. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини
будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 96,1 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 29,8 м2) на одинадцятому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики
у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ДП «Хмельницька обласна служба
єдиного замовника». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 139,4 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі та приміщення боксу площею 39,2 м2. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби
України в Ярмолинецькому районі Хмельницької області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 6, смт Ярмолинці, Хмельницька обл. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – Ярмолинецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини будівель (офісна нерухомість).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті,
а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою
формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що
підтверджують право на виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 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 (абзац другий пункту 4 Розділу
1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента
подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефон для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі
ЗМІ РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати
проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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: нежитлове приміщення площею 108,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійнотехнічний навчальний заклад Черкаського навчального центру Міністерства
аграрної політики та продовольства України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Обухова, 48б, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Папаха Микола Антонович. Дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 57,75 м2 (кімн. 32 площею 44,2 м2 та місця спільного користування площею 13,55 м2) на другому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: просп. Хіміків, 50, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Постоленко
Володимир Олексійович. Дата оцінки: 31.12.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні площею 9,41 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ
«Тальнівський щебзавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Кар’єрна,
16, м. Тальне, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата
оцінки: 30.11.2017.

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), –
2 400,00 грн; окремо розташована будівля – 5 100,00 грн, комплекс будівель
та споруд – 10 000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7 300,00 грн;
цілісний майновий комплекс – 15 000 грн; необоротні активи – 31 500 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 – 30 січня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 05 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
державної власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж
шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею
51,7 м2, що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось»
(зберігач), за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літера В). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата
оцінки: 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року об 11.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
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 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення робіт з експертної грошової
оцінки земельної ділянки

Мета проведення оцінки: для цілей бухгалтерського обліку. Замовник та
платник робіт з оцінки: Державне підприємство «Національний академічний
драматичний театр ім. Івана Франка».
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Кількість земельних ділянок: 1
(одна). Розмір земельної ділянки: 0,1587 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Ямська, 68 (кадастровий номер 8000000000:79:034:0005). Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель
і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 5 043 210,78 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які 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 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки групи
інвентарних об’єктів

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної
власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ2107, 1995 року випуску, реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний
номер 274) та причіп «Турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер
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приватизації

КІ 8815 (інвентарний номер 270) колишнього Українського державного
підприємства управління по комплектуванню будов машинобудівного
комплексу «Укрмашкомплект», що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року об 11.45 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
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 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 1 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Продовження таблиці

№
з/п

6 Частина нежитло

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни
продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А
шляхом продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда
цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського,
27, (літера Б). Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом
01.01.2012. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
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 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.

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 з метою продовження договору оренди.
№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

Пло Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

1 Частина нежитло

вого приміщення

2 Нежитлове при
міщення
3 Частина нежитло
вого приміщення
4 Частина нежитло
вого приміщення
5 Частина нежитло

вого приміщення

Балансоутримувач

1,5

м. Київ, вул. До Національна медич
рогожицька, 9
на академія після
дипломної освіти ім.
П. Л. Шупика
58,0 м. Київ, вул. Гар НАУ
матна, 51
1,0 м. Київ,
КНУ будівництва і
вул. Освіти, 3
архітектури
1,0 м. Київ,
КНУ будівництва і
вул. Преоб
архітектури
раженська (І.
Клименка), 2
1,0 м. Київ, просп. КНУ будівництва і
Повітрофлот
архітектури
ський, 31

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ПАТ КБ «При
ватбанк»

Орієнтов
на дата
оцінки
31.12.17

ФОП Блюд
нік Г. М.
ФОП Гате
нюк В. М.
ФОП Гате
нюк В. М.

31.12.17

ФОП Гате
нюк В. М.

30.11.17

30.11.17
30.11.17

Пло Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки

м. Київ, просп.
Повітрофлот
ський, 31
7 Частина нежитло 1,0 м. Київ,
вого приміщення
вул. Освіти, 4
8 Нежитлові при
76,0 м. Київ, вул. Ста
міщення
росільська, 2
9 Нежитлові при
771,6 м. Київ, вул. Ве
міщення
лика Васильків
ська, 55
вого приміщення

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400
ліжок за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн.
(за договором купівлі-продажу) станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.01.2018.
Конкурс відбудеться 24 січня 2018 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 24 січня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
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 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 8 100,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Назва об’єкта
оцінки

10 Частина нежитло

вого приміщення

11 Частина нежитло

вого приміщення

2,0

28,9 м. Київ, вул. Ве
лика Васильків
ська, 73
33,8 м. Київ, вул. Ла
бораторна, 5/17

12 Частина даху та

17,14
нежитлового при (у т. ч.
міщення
3,0 та
14,14)
13 Нежитлове при
25,0
міщення
14 Частина нежитло

м. Київ, просп.
Повітрофлот
ський, 31
м. Київ, вул. А.
Петрицького, 12

Платник робіт з
оцінки об’єкта

Орієнтов
на дата
оцінки
30.11.17

КНУ будівництва і
архітектури

ФОП Гатенюк
В. М.

КНУ будівництва і
архітектури
ВПУ № 25 м. Києва

ФОП Гатенюк
30.11.17
В. М.
ПП «Прогрес-М» 30.11.17

ДП «НСК «Олімпій
ський»

ТОВ «Оптимальні 31.12.17
системи обслу
говування спо
живачів»
Київський національ ФОП Бабій А. Б. 30.11.17
ний лінгвістичний
університет
Київський національ ФОП Бабій А. Б. 30.11.17
ний лінгвістичний
університет
ДП НДІБК
ПрАТ «ВФ Укра 30.11.17
їна»
КНУ будівництва та
архітектури

Національний уні
верситет харчових
технологій
15 Частина нежитло 2,0 м. Київ, вул. М. Національний
вого приміщення
Омеляновичатранспортний уні
Павленка (Суво верситет
рова), 1
16 Нежитлові при
300,0 м. Київ, бульв. Т. ДНЗ «Київський про
міщення
Шевченка, 54/1 фесійний коледж з
посиленою військо
вою та фізичною
підготовкою»
17 Нежитлові при
134,6 м. Київ, вул. Ло Управління водних
міщення
моносова, 28/41 ресурсів у м. Києві
та Київській області
вого приміщення

4,0

м. Київ, вул. Ви
борзька, 86

Балансоутримувач

ФОП Валід Захер 31.12.17
ТОВ «МПС
«Постірай-Ка!»

31.12.17

ФОП Гатенюк
В. М.

31.12.17

ТОВ «ТРК «Шан 30.11.17
сон»

ФОП Багинський 31.12.17
Б. В.

Конкурси відбудуться 24 січня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 18 січня 2018 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт 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 24 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 Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі 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 – частина даху та нежитлового приміщення є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв
мобільних операторів.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
відуально визначене майно – будівля складу ЦО загальною площею 1270,2 м2
за адресою: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації,
шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт з оцінки – 3500 грн, строк
виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: офісні приміщення загальною площею 146,1 м2
(у т. ч. 23,6 м2 загального користування) та приміщення складу площею 317,3 м2
в будівлі під літ. «З» за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано ТОВ
«Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2050 грн, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 28.08.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: приміщення будівлі (літ. А), пам’ятки архітектури «Палац К. Дзембовської кінця ХІХ століття» (місцевого значення), охоронний номер
56-М, загальною площею 2 146,7 м2, реєстровий номер 26024191.3.АААДДЛ136,
що перебуває на балансі Кременецько-Почаївського державного історикоархітектурного заповідника, за адресою: пров. Драгоманова, 8, м. Кременець,
Тернопільська обл. визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 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: об’єкт державної власності групи А – окреме інди-

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення холу площею 2,0 м2 на
першому поверсі навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя, реєстровий номер
05408102.1.АААБИД701.5 за адресою: вул. Руська, 56, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана
Пулюя, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1950 грн, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення тамбура площею 2,0 м2 на першому поверсі поліклініки ВМС з вбудованим спортивним комплексом УСБУ за адресою: вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Управління Служби
безпеки України в Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки –
1950 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

фонд державного майна україни повідомляє
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.12.2017
м. Київ
№ 1967
Про внесення змін до деяких наказів
Фонду державного майна України

2) у графі «Відповідальний за продаж» позиції
00119681

Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 Закону України «Про приватизацію державного майна», на виконання пункту 6 наказу Фонду державного майна України від 13 грудня 2017 року
№ 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році», наказу Фонду державного майна України від 26 грудня 2017 року № 1946 «Про затвердження результатів продажу на фондовій біржі пакета акцій ПАТ «Спектр-Сміла», враховуючи Протокол наради щодо стану справ стосовно продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва
ядерного палива» у кількості 16 149 штук, що становить 33,333 % статутного капіталу товариства, від 14 грудня 2017
року та з метою оптимізації приватизаційних процесів НАКАЗУЮ:
1. Унести до додатка 1 «Перелік об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році», затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 05 грудня 2017 року № 1839, такі зміни:
1) виключити такі позиції:
«22794087

ПАТ «Спектр-Сміла»

«31725693

Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з ви
робництва ядерного палива ПрАТ «СП УКРТВЗ»

31 655 000,00
2 422 350,00

99,998
33,333

В

Апарат Фонду»

25,998

Г

Апарат Фонду

ПАТ «Спектр-Сміла»

31655

99,998

;

2) викласти підрозділ «Фондова біржа» розділу «Жовтень» в новій редакції:
Фондова біржа
АПАРАТ ФОНДУ

22800735

ПАТ «Черкасиобленерго»

37098,333
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

00119681
;

5 159 500,00

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

22794087

РВ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ»

Е

ВАТ «Автоливмаш»*

слова «Апарат Фонду» замінити словами «РВ по Івано-Франківській області».
2. Унести до додатка 2 «Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі на
фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 13 грудня 2017 року № 1869, такі зміни:
1) виключити такі позиції:

ВАТ «Автоливмаш»

5159,5

25,998

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ’ЄКТА, ПО ЯКОМУ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ
Назва об’єкта
приватизації

Код за
ЄДРПОУ

Юридична адреса

Орган, уповноважений до прийняття
рішення про приватизацію управляти
відповідним державним майном

Державне підпри 08183514 вул. Загородня, буд. 7, Балаклійський район, Міністерство аграрної політики та про
ємство «Світанок»
м. Балаклія, Харківська обл., 64200
довольства України

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

!

Належність до переліку підприємств, які мають
стратегічне значення для економіки та безпеки
держави (дата та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержавному
ринку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів на 30.09.2017

займає (не займає)

вид продукції послуг

первісна, тис. грн

залишкова, тис. грн

Не належить

Не займає

–

8031

1531

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

Основні види діяльності об’єкта приватизації
(за даними статуту або Держкомстату України)
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур
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