Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 29-30 (1049-1050)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ», що не відбувся

Призначений на 12 квітня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій
ПрАТ «РІТМ» (код за ЄДРПОУ 36376078), яке знаходиться за адресою: вул. Панаса
Любченка, 15, м. Київ, 03150, інформаційне повідомлення про проведення якого
було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 15.03.2017 № 20 (1040),
не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс
з продажу пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Укрпапірпром», що не відбувся

Призначений на 19 квітня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій
ПАТ «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888), яке знаходиться за адресою:
Євгена Сверстюка, 19, м. Київ, 02002, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 15.03.2017
№ 20 (1040), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту від потенційних покупців.
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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Господарський корпус з котельнею загальною площею 319,7 м2 за адресою: Вінницька обл., смт Крижопіль, вул. Залізної дивізії, 30, що перебуває на
балансі ПАТ «Крижопільське АТП-10539». Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 153 840,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 25 640,00 грн.

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля КТП площею
149,7 м2 за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Дністрова, 78, що перебуває на балансі Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області. Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 192 714,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 32 119,00 грн.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 11.04.2017 № 584)

Донецька область

1. Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею 1 440,0 м2 за адресою: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що перебуває на балансі Вуглегірської
ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245).
2. Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею 1 031,9 м2 за адресою: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101, що перебуває на балансі Вуглегірської
ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 00131245).
3. Нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літера Б-1) загальною площею
269,9 м2 з сараєм (літера В), навісом (літера Г), замощенням (літера І) за адресою: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ, вул. Без назви,
буд. 16а, що перебуває на балансі Вуглегірської ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код
за ЄДРПОУ 00131245).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Черкаська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс державного підприємства Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс», ідентифікаційний код
31782788, за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1.
Предметом діяльності підприємства є: надання послуг з утримання житлових
будинків, споруд та гуртожитків і прибудинкових територій; освітні послуги з одержання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного
навчання; перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників; проведення капітальних та поточних ремонтів будівель; малярні та штукатурні роботи.
Залишкова вартість основних фондів станом на 01.01.2017 – 1 401,0 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих станом на 01.01.2017 – 98 осіб. Державні замовлення на підприємстві відсутні.
На балансі підприємства обліковуються 13 (тринадцять) будівель, які розташовані за різними адресами в м. Черкаси, з них: 4 (чотири) гуртожитки та 1 (один)
житловий будинок, які не підлягають приватизації.
Загальна площа об’єктів нерухомості, що підлягають приватизації (8 будівель), – 9 479,0 м2.
Основним джерелом доходів підприємства є оренда його приміщень. Станом
на 01.04.2017 загальна площа орендованих приміщень в будівлях, що підлягають
приватизації, – 5 060,76 м2.
Земельні ділянки під об’єктами нерухомості державного підприємства, загальна площа яких 3,203 га, в порядку, визначеному чинним законодавством, в
постійне користування підприємству не надавались.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за тел. 37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

ВІННИЦЬКА область
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офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

У номері

Помісячні графіки завершення підготовки
об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році
Управлінням реформування власності
Фонду державного майна України

19 квітня 2017 р.

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

Назва об'єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею
238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об'єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної
охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80 грн,
у т. ч.: ПДВ – 433 055,80 грн, вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки – 329 864,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25 983,35 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 259 833,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.05.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.05.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта https://vtub.
vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 16.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об'єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ.
«П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 разом із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об'єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта
здійснюється на умовах договору-сервітуту з вул. Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40 грн,
у т. ч.: ПДВ – 226 607,40 грн, вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки – 230 060,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13 596,44 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 135 964,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.05.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.05.2017 товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта https://vtub.
vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електронну адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92, до 16.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об'єкта: будівля гаража загальною площею 52,5 м2, літ. «А-1».
Адреса об'єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946), адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
літ. А-1 загальною площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації,
має системи електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн, ПДВ – 12 783,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 701,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
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зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що
затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта
новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний 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.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 7 670,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2, літ.
«А-1», розташованої за адресою: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Волосевича, 55).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 15 травня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та 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 сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, у п’ятницю –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ЗАПоРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (ЄМК)

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Завод
алюмінієвої фольги» (ДП «ЗАФ»).
Місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15.
Код за ЄДРПОУ 33210902.
Види діяльності згідно з КВЕД: 24.42 виробництво алюмінію, 24.53 лиття легких
кольорових металів, 38.32 відновлення відсортованих відходів, 41.20 будівництво
житлових і нежитлових будівель, 46.72 оптова торгівля металами та металевими
рудами, 77.12 надання в оренду вантажних автомобілів, 77.39 надання в оренду
інших машин, устаткування та товарів, н. в .і. у.
Відомості про об'єкт: на балансі підприємства будівлі (споруди, приміщення)
не обліковуються. Право власності, оренди, користування тощо земельними ділянками у підприємства відсутнє.
На балансі підприємства обліковуються необоротні активи у кількості 85 517
од., з них 85 514 од. – незавершені капітальні інвестиції (технологічне обладнання
не змонтоване та не введене в експлуатацію), 3 од. – основні засоби.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з моменту утворення у 2004 році. Викиди та скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Показники фінансово-майнового стану підприємства
Основні показники за даними балансу,
2014 рік
2015 рік
2016 рік
звіту про фінансові результати, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Оборотні активи (усього)
Вартість активів
Власний капітал (усього)
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
оплати праці
Чистий фінансовий результат (збиток)
Рентабельність, %

373025
1089
171
374285
374248
29

373025
1089
36
374150
373916
191

372609
1421
118
374149
373560
407

1

4

26

2

13

38

5

26

118

(197)
(332)
(356)
Не розраховується, оскільки діяльність
підприємства збиткова
Кількість та склад робочих місць станом на 01.01.2017 – 3, у т. ч.: директор,
головний бухгалтер, комірник.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 966 426 000,00 грн. Нарахований
ПДВ – 193 285 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 159 711 200,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Не допускати звільнення (за винятком звільнення на підставі пункту 6 ст. 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 ст. 40
та ст. 41 Кодексу законів про працю України) працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом
6 місяців від дня переходу до нього права власності.
2. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що склалась на 31.05.2016, а саме: поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи, послуги – 296,00 тис. грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом – 13,00 тис. грн, поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування – 23,00 тис. грн, поточної
кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці – 63,00 тис. грн.
3. Забезпечити протягом 30 днів з моменту підписання акта передачі об’єкта
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, кредиторської заборгованості підприємства, що виникли за період з 31.05.2016 до дати підписання акта
передачі об’єкта приватизації.
4. Умови подальшої експлуатації об’єкта покупець визначає самостійно.
5. Забезпечити збереження навколишнього середовища, дотримання санітарних та екологічних норм.
6. Забезпечити протягом 3 місяців з моменту підписання акта передачі припинення юридичної особи – ДП «ЗАФ» шляхом внесення до ЄДРПОУ запису про
її припинення на підставі правонаступництва прав і обов’язків приватизованого
підприємства.
7. Контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації здійснюватиметься органом приватизації протягом 5 років.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 115 971 120,00 грн, що становить 10 % початкової
ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 30.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
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 направити 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.

19 квітня 2017 року

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» перереєстроване у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. ІваноФранківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети,
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки з цегли,
підлога – бетон, дошка; дах двосхилий шиферний. Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту з заміною основних конструктивних
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн,
ПДВ – 52 231,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 – кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
Прикарпатською універсальною товарною біржею 10.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної
товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і проведення аукціонів в електронній формі: http://putb.if.ua (розділ Торги он-лайн – аукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (м.
Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 5 травня 2017 року включно до 16.00.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

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

Назва об'єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2.
Адреса об'єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об'єкт: одноповерхова прямокутна в плані цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент – стрічковий бетонний; стіни та перегородки – цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття – залізобетонні, дерев’яні;
покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога – дощата, плитка;
прорізи дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 178 742,00 грн, ПДВ – 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 16 травня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об'єкта: будівля лазні загальною площею 207,5 м2.
Адреса об'єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та
допоміжної (підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити.
Підлога цементна. Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи

дерев’яні. Внутрішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають
у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 198 000,00 грн, ПДВ – 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 237 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 23 760,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 16 травня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2017 року до
18.00. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об'єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2
зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об'єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об'єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку
це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля
має два окремих входи до приміщень будівлі, що розташовані на фронтальному та
тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання.
Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5 х 2,9
м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 487 690,00 грн, ПДВ – 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 16 травня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 травня 2017 року до
18.00. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 2595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо – неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць
обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 4404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат
ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160,0
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої приточної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600 х 70 0х 580 мм, маса – 50,0 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10,0 л. Ліфт вантажний:
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маса – орієнтовно 4 500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса –
орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних
виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний ліфт – на земельній
ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання класифікований:
від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 4 284,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 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 – 15.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 19 травня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх 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’єктів державної власності

1. Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
4 749,60 грн.
2. Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.),
шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25
шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування
(4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об'єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн
Початкова ціна продажу з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта –
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов
договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – регіональне відділення 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 – 15.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19.05.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх 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).

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

Назва об'єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. В будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Будівля тривалий час не експлуатується та не проводились поточні
ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458,0 м2. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування нежитлової
будівлі, складу-магазину).
На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на використання частини
земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних комунікацій площею
140,0 м2, зокрема в межах проходження каналізації та теплотраси. Кадастровий
номер 5610300000:03:002:0327.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 228 819,00 грн, у т. ч.: нежитлова будівля
магазину – 185 266,00 грн, земельна ділянка – 43 553,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 274 582,80 грн, у т. ч.: нежитлова будівля магазину – 222 319,20 грн, земельна ділянка – 52 263,00 грн.
ПДВ – 45 763,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 458,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 15 травня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 травня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви 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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Назва об'єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992
році. В будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час
не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення
будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650,0 м2. Категорія земель: земель
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 408 899,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
344 820,00 грн, земельної ділянки – 64 079,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 490 678,80 грн, у т. ч.: будівлі
магазину – 413 784,00 грн, земельної ділянки – 76 894,80 грн. ПДВ – 81 779,80 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем
термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм
експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої
території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта в установленому законом
порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором купівлі-продажу до
моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі зміни власника об’єкта
покупець, повинен покласти всі зобов’язання за договором на нового власника.
Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на
об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с.Терехове,
вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загальною площею 3 260,8 м2, ступінь будівельної готовності – 35 %. Складається з
адміністративно-побутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля,
яка примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна
цегла, перекриття – з/б панелі) та з головного корпусу (літ. Б-1) – одноповерхова
повнокаркасна будівля зі стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки,
стіни – навісні панелі на з/б колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., перекриття – залізобетонні панелі по з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Розташований за межами населеного пункту, територія не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят
вісім тисяч сімсот двадцять сім гривень 21 копійка), у т. ч.: об’єкта незавершеного
будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят сім гривень 21 копійка); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч дев’ятсот
п’ятдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто одна тисяча
сімсот сорок п’ять гривень 45 копійок).
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Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 150 472,66 грн
(один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві гривні 66 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66
грн (триста три тисячі триста тридцять дві гривні 66 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок гривень
00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України. Покупець сплачує
винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім гривень
27 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на

Грошові кошти в розмірі 49 067,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 15 травня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19 травня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви 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 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики.
Балансоутримувач: Новодністровська державна швейно-трикотажна фабрика.
Код за ЄДРПОУ 25077191.
Місцезнаходження об’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.
Види діяльності об’єкта: виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 417 од.
основних засобів, у т. ч.: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415
од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу
підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис. грн. Заборгованість
станом на 28.02.2017: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис. грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис. грн.
Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 1 особа (в. о. директора).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 840,00 грн.
ПДВ – 1 568 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 9 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. 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.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на
28.02.2017, зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис.грн,
зобов’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис. грн та зі страхування в сумі 69,6 тис.
грн протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом
приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення Новодністровської державної швейнотрикотажної фабрики шляхом її реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу
до покупця права власності на об’єкт приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 970,00 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 15.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 11.05.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв: 15 травня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, 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 в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. Святослава
Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).

19 квітня 2017 року
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Адреса об'єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2,0 м. Фундамент
залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту розташовані
зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не
підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 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.
Умови продажу об’єкта:
завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом 3 років
з моменту підписання акта приймання-передавання; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, 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 направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 5 травня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

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

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об'єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300,0 м від траси СумиГлухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році через брак
коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи
з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т. ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта
та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2017 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 направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 5 травня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок
(0542) 36-21-83.

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

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об'єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато
у 1991 році, припинено – у 1995 році через брак коштів. Ступінь будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не
виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн, у т. ч. ПДВ –
300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 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.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта
та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
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Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 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 направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 5 травня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок
(0542) 36-21-83.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під
розбирання об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – будівель та споруд, що перебували на балансі СП
«Новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»
разом із земельною ділянкою
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці, Новоселицький
р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою, розташований на околиці с. Строїнці, на відстані близько 800,0 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом
розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходи від об’єкта розташовані
будівлі старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча
та газозаправна станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр. перебувають в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме: 1. Вагова-прохідна, 2. Розподільчий пристрій 10кв., 3.
Водонапірна насосна станція, 4. Пункт мийки та дезінфекції машин, 5. Дезінфектор, 6. Пожежні резервуари ємністю 250 м3 (2 шт.), 7. Резервуари 1 400 м3 (2 шт.),
8. Димохідна труба, 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації, 10. Водонапірна башта 300 м3, 11. М’ясопереробний корпус, 12. М’ясожировий корпус, 13.
Холодильник з компресорною, 14. Корпус передубойного утримання худоби, 15.
Матеріальний склад, 16. Адміністративно-побутовий корпус, 17. Хлораторна, 18.
Санбойня, 19. Склад аміаку та масел, 20. Жирозбірник (жижезбірник), 21. Канижна,
22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн
(два мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири грн 00 коп.), у т. ч.: не
завершені будівництвом будівлі та споруди, що перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі
двісті сім грн 00 коп.); земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім грн 00 коп.). ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири грн 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80 грн
(два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім гривень 80 коп. )
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 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 15.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.05.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча
установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли, Хотинський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною
будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок
2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої
установи становить 75 %.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена
нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення.
Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до: сільської ради – 200 м; автобусної зупини – 600 м;
м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн (двісті
вісімнадцять тисяч триста чотири грн 00 коп.) без ПДВ, у т. ч.: вартість об’єкта неза-

вершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять
дев’ять грн 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00 грн (дев’яносто одна
тисяча сімсот сімдесят п’ять грн 00 коп.). ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі
шістсот шістдесят грн вісімдесят коп.).
Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири грн 80 коп.).
Умови продажу об'єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 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 15.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.05.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – фельдшерсько-акушерського
пункту разом із земельною ділянкою, на якій він розташований

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний
майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об'єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн (двісті двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.) без урахування ПДВ,
у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.); ціна земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва, – 22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот
шістдесят дві грн 00 коп.) без ПДВ. ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн 80 копійок).
Початкова ціна об'єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80 грн
(двісті шістдесят вісім тисяч сто дві грн 80 коп.).
Умови продажу об'єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб села Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,
52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 11.05.2017 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 сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного
товариства «М-СЕРВІС» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 штуки, що становить
20,391 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26, тел./факс:
(044) 286-14-72.
Код за ЄДРПОУ 33104103.
Розмір статутного капіталу: 72 849 107,00 (сімдесят два мільйони вісімсот сорок дев’ять тисяч сто сім) грн.
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 14 854 332,00 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві) грн.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 40 829 614,00 (сорок мільйонів
вісімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять) грн.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
немає.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: немає.
Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
55 868,4
49 802,4
53 162,6
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
38 043,7
39 409,3
45 173,5
Чистий прибуток, тис. грн
- 4 859,3
3 308,7
5 430,9
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
17 112,8
16 618,3
25 127,5
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
24
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
10 830,2
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
75,8 %
Дебіторська заборгованість, тис. грн
38 249,0
Кредиторська заборгованість, тис. грн
861,1
Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 штуки,
що становить 20,391 % статутного капіталу товариства (далі – аукціон), буде
проведено у Фонді державного майна України 17 травня 2017 року об 11.00
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; 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; органи державної влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; 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.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента України
від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об‘єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 11 травня 2017 р.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-

ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець
зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України
на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб
чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що забезпечує досягнення
чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного
суб'єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на
концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн,
який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», що становить відповідно
4 082 961,40 (чотири мільйони вісімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) грн
40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України.
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє
торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет
акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС».
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за
пакет акцій у статутному капіталі товариства, особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в
аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі, якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» подано заяву від одного покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий безпосередньо
такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «М-СЕРВІС» можна у
робочі дні за його місцезнаходженням: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами: (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта
державної власності – державної частки у статутному капіталі
ТзОВ «Липчанблок» розміром 22,5 %

Найменування: державна частка у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
розміром 22,5 %.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22098117.
Місцезнаходження товариства: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Липча, вул. Вакарова, 54.
Розмір статутного капіталу: 5 364 890,00 грн.
Розмір частки запропонованої до продажу: 22,5 %.
Номінальна вартість частки:1 207 100,00 грн.
Основні види діяльності: виробництво цегли, черепиці та інших будівельних
виробів із випаленої цегли.
Середньооблікова чисельність працюючих: 2 особи.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.04.2017 № 552)

Донецька область

Лазня-сауна з прибудовою, що перебуває на балансі КСП «Зірка», за адресою:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням
(разом із земельною ділянкою)

Назва об’єкта: їдальня з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а.
Балансоутримувач: Юрківська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331395.
Адреса балансоутримувач: 23620, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Юрківка.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля їдальні загальною площею
606,15 м2 з туалетом площею 11,0 м2. Обладнання: сервант 1986 р. в., пилосос «Ра-

кета» 1991 р. в., електричний котел ОАГВ 1987 р. в., газова плита «Електа» 1993 р. в,
коптильна шафа «Полтава» 1996 р. в., холодильна шафа «Бірюса» 1984 р. в.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1675 га. Кадастровий номер земельної ділянки 0524387200:02:001:0532. Категорія земель: землі
житлової забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладу громадського харчування. Обмеження не зареєстровані.
Ціна об’єкта без ПДВ – 245 865,00 грн, ПДВ – 49 173,00 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  –
295 038,00 грн, у т. ч.: земельної ділянки без урахування ПДВ – 35 212,00 грн,
ПДВ – 7042,40 грн, з урахуванням ПДВ – 42 254,40 грн.
Умови продажу: покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності разом із земельною ділянкою сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передачі; зберігати профіль діяльності об’єкта протягом п’яти років з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта можливе за умов збереження для нового власника зобов’язань, які
не виконані на момент такого відчуження, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 950,38 грн.
Засоби платежу – 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 № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів –
РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис.грн
Рентабельність діяльності, %
Вартість власного капіталу, тис.грн
Чистий прибуток (збиток), тис.грн
Обсяг реалізованої продукції, тис.грн

2014 р.
35188,5
-1,791
1112,4
(547,3)
305,5

2015 р.
34584,5
-4,320
475,2
(637,2)
147,5

2016 р.
34227,1
-6,600
-301,7
(776,9)
117,7

ТзОВ «Липчанблок» передано в постійне користування земельну ділянку (с. Липча,
ур. Полінець) загальною площею 2,8 га, для розташування виробничої бази та в орендному користуванні земельна ділянка під кар’єром загальною площею 9,324 га.
Виробнича діяльність підприємства припинена з 01.12.2011.
Початкова ціна продажу державної частки: 1 646 244,00 (один мільйон
шістсот сорок шість тисяч двісті сорок чотири грн 00 коп.) грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об'єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений
договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхідні документи, відомості, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати продавцю
у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійснюється
за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового влаосника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
В аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі ТзОВ «Липчанблок»
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації
згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в
частині 3 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 2 5% акцій (часток, паїв), яких є держава Україна; 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; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; 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.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Разом із заявою для участі у аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб –
довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи
(податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація
про фінансово-майновий стан.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі у аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по
Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310, МФО 812016. Призначення платежу: Реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної
частки ТзОВ «Липчанблок»;
грошові кошти в розмірі 164 624,40 грн (сто шістдесят чотири тисячі шістсот
двадцять чотири грн 40 коп.), що становить 10 % початкової ціни продажу державної частки перераховуються на на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310. Призначення платежу: Внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни з продажу
державної частки ТзОВ «Липчанблок».
Аукціон буде проводитись відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22.05.2012 № 723
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 № 937/21249.
Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників на участь в аукціоні, приймаються з дня публікації інформації у робочі дні з 8.00 по 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до
15.45 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 травня 2017
року до 17.00.
Аукціон буде проведено 15 травня 2017 р. об 11.00 за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський
р-н, с.Липча, вул. Вакарова, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РФ ФДМУ по Закарпатській області, адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок
в Ужгороді (0312) 61-38-83.

Грошові кошти в розмірі 29 503,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.05.2017 включно
до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.05.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта https://vtub.
vn.ua), 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 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net тел.(0432) 66-25-92 до 16.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до
17.00 (крім вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
№
Назва органу управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
з/п
контактний телефон)
1 Міністерство соціальної 13308892, Вінницьке обласне відділення Фонду соціаль- Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованополітики України
ного захисту інвалідів, 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, го приміщення у підвалі соціально-побутового корпусу
135а, тел.: (0432) 68-01-26, 68-00-08
(літ. А)

№ 29-30 (1049-1050)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
13308892.1.РЧПШГШ002 21100, м. Вінниця, вул. Пирогова, 135а
59,2
139 830,00
2 роки 364 дні
Розміщення виробництва та
здійснення заходів соціальнотрудової реабілітації інвалідів
реєстровий номер майна

⇒

19 квітня 2017 року

6
Продовження таблиці

№
Назва органу управління
з/п
2 Міністерство охорони
здоров’я України
3 Державна фіскальна
служба України
4 Міністерство внутрішніх
справ України
5 Міністерство внутрішніх
справ України
6 Міністерство освіти і науки України
7 Міністерство внутрішніх
справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
контактний телефон)
02010669, Вінницький національний медичний універси- Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення у
02010669.1.ААААКК863
тет ім. М. І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, підвалі триповерхової будівлі морфологічного корпусу
56, тел. (0432) 57-08-67
(літ. А)
39476158, Вінницька об’єднана державна податкова
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій обприміщення у прим. № 8 на 1-му поверсі триповерхової
ласті, 21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка, 21, будівлі адміністративного корпусу (літ. А¹)
тел. (0432) 52-33-17
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у ВіНерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
нницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 приміщення вестибуля на 1-му поверсі адміністративної
будівлі з прибудовами (літ. А)
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у ВіНерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
нницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 приміщення вестибуля на 1-му поверсі адміністративного
будинку (літ. А)
02070693, Вінницький національний технічний універ- Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщен–
ситет, 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, ня у прим. № 2 одноповерхової прибудови (літ. А¹) до
тел. (0432) 59-87-45
9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А)
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у ВіНерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
нницькій області, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24 приміщення холу на 1-му поверсі адміністративної будівлі
(та прибудов) (літ. А, а, а1)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
15,0
113 385,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової
установи
21027, м. Вінниця, вул. Костянтина Василенка (колишня
30-річчя Перемоги), 21

3,0

28 962,00

1 рік

Розміщення кавового автомата

21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24

3,0

24 217,00

2 роки 364 дні

Розміщення термінала обслуговування банку

Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Південна, 67, територіальний сервісний центр № 0542

3,0

18 064,00

2 роки 364 дні

Розміщення термінала обслуговування банку

21100, м. Вінниця, вул Келецька, 102а

51,4

203 287,00

2 роки 364 дні

Здійснення проектних,
проектно-вишукувальних робіт

22060, Вінницька обл., Хмільницькийр-н, вул. с. Великий Митник 57 км + 1000 № 2 територіальний сервісний
центр № 0545 (на правах відділу м. Хмільник)

3,0

20 917,00

2 роки 364 дні

Розміщення термінала обслуговування банку

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

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Частина нежитлового приміщен- 00991887.9.АААДДБ058
Житомрська обл., Овруцький р-н, с. Ду4,72
12 706,00
2 роки 364 дні
Розміщення банкомата
ня магазину № 4 (літ. А)
бовий гай, вул. Т. Г. Шевченка, 6
Нежитлові приміщення першого 38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., Ружинський р-н,
67,9
127 448,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
поверху будівлі (літ. А-2)
смт Ружин, вул. О. Бурди, 53
промислових товарів, що були у використанні

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

Назва органу управління

найменування

1 Державне агентство лісових
ресурсів України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

реєстровий номер майна

місцезнаходження

00991887, ДП «Овруцьке лісове господарство», 11103, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Дубовий гай, тел.: (04148) 4-24-00, 6-35-02.
38499986, Державна установа «Житомирський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України», 10002, м. Житомир, вул. В.
Бердичівська, 64, тел.: 34-4-08, 36-05-30
3 Міністерство освіти і науки 00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, 10008, Нежитлові приміщення буфету в 00493681.1.БЕШСНП6137 м. Житомир, вул. І. Франка, 6
37,3
202 955,00
До 3 років
Розміщення буфету (без реалізації товарів підм. Житомир, бульв. Старий, 7, тел.: (0412) 37-49-31, 22-14-02
будівлі гуртожитку № 2 (літ. А)
України
акцизної групи) у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

найменування

1 Міністерство освіти і на- 36523519, Державний навчальний заклад «Мукачівський центр професійно- Чотириповерхова будівля навчальуки України
технічної освіти», Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Івана Франка – бічна, ного закладу літ. А, споруда № 1,
18, тел. (03131) 2-14-54
вимощення літ. I

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета оренди
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Закарпатська обл., м. Мукачево,
2 516,40
7 632 977,00
10 років
Робота Фонду з позашкільної освіти, літні табори, психологічна та
вул. Яна Амоса Коменського, 64
гуманітарна допомога, соціальна їдальня для дітей, які соціально малозабезпечені та дітям воїнів АТО

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 88000, 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».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти і науки України

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина приміщень на другому 02125266.2.ПИЛРПФ080 м. Івано-Франківськ,
38,5
315 440,00 на 31.12.2016 2 роки 11місяців Розміщення медичного пункту для надання первинної медичної
поверсі будівлі учбового корпусу
вул. Степана Бандери, 1
допомоги (медпункт), медична практика (стоматологічний кабінет)
найменування

02070855, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
76018, м. Івано-Франківськ, вул.Шевченка, 57, тел.: (0342) 53-15-74, 59-60-67

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛУГАНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство осві- 02540367, Рубіжанський професійний хіміко-технічний ліцей,
ти і науки України 93001, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Чехова, 7, тел. (050)
702-20-08

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Частина нежитлового вбудованого приміщення підтрибунного приміщення стадіону (інв.
№ 10310006)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
93001, Луганська обл.,
79,2
67 743,00
1 рік
Розміщення велосипедної бази та відділення велоспорту громадської організації,
м. Рубіжне, вул. Горького, 2
станом на 31.01.2017
що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить
понад 50,0 м2

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

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
контактний телефон)
1 Міністерство
01125672, Державне підприємство «Морський
Частина нежитлових приміщень адміністративно-побутової будівлі;
01125672.2.РАЯИЮК0726; м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 73;
738,40;
71 786 325,00
15 років
Розміщення вантажно-складського компінфраструктури торговельний порт «Чорноморськ», 68001, Одеська будівля складу № 24 з рампами і навісом, відкрита площадка (мощення), 01125672.2.РАЯИЮК0728 м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72
11 549,70;
лексу (розміщення офісів, складів та інше
України
обл., м. Чорноморськ, вул. Праці, 6
прилегла до складу № 24
7 732,00
використання нерухомого майна)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».
№
з/п

Назва органу
управління

ПОЛТАВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу управління
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти і науки 03772447, Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної Їдальня
00493014.4.БЕШСНП7109 вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава 113,7
1 158 153,00
2 роки 11 місяців
Студентська їдальня
України
академії, вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава, тел. (053-2) 50-23-08
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 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».

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 22565760, РД УДППЗ «Укрпошта», 33028, м. Рівне, вул.
Нежитлове приміщення першого поверху будівлі ВЗ 21560045.1800.АААЖЕЖ656 Рівненська обл., Володимирець37,8
83 000,00
1 рік
тури України
В.Чорновола, 1, тел. (0362) 22-43-35
кий р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8
2 Міністерство інфраструк- 22565760, РД УДППЗ «Укрпошта», 33028, м. Рівне, вул. В. Чор- Нежитлове приміщення першого поверху будівлі ВЗ 21560045.1800.АААЖЕЖ656 Рівненська обл., Володимирець35,4
80 600,00
1 рік
тури України
новола, 1, тел. (0362) 22-43-35
кий р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8
3 Міністерство інфраструк- 22565760, РД УДППЗ «Укрпошта», 33028, м. Рівне, вул. В. Чор- Частина нежитлового приміщення першого поверху 21560045.1800.АААЖЕЖ658 Рокитнівський р-н, с. Остки, вул.1
18,3
56 748,00
1 рік
тури України
новола, 1, тел. (0362) 22-12-00
будівлі ВПЗ Остки Рокитнівського ЦОС ЦПЗ № 5
Травня, 11

№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та ремонту електронної апаратури
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75, 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».

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

Назва органу
управління

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

1 Міністерство
26024191, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектуриний заповідник,
культури України 47003, вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська обл., тел. (03546) 2-37-58

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення будівлі пам’ятки архітектури національ- 26024191.15.АААДДЛ148 вул. Замкова, 59, м. Креме113,2
148 960,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює
ного значення «Замок руїни» IX-XVI ст., охоронний № 666Н
нець, Тернопільська обл.
продаж товарів підакцизної групи
найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство оборони
35123594, Хмельницька філія Концерну «Військторгсервіс», вул. МайборПриміщення у будівлі складу № 1
33689922.5.АААААЖ712 вул. Сіцінського, 11, м. Хмель73,7
57 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
України
ського, 9, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29006, тел. (03822) 64-03-83
ницький, Хмельницька обл., 29000
2 Міністерство освіти і на- 02071234, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11,
Частина приміщення коридору на дру- 02071234.1.ЯЛХЛСД006 вул. Інститутська, 11/1, м. Хмель6,0
21 300,0
2 роки 11 місяців Надання послуг з ксерокопіювання на площі 2,0 м2;
уки України
м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 72-80-76
гому поверсі навчального корпусу № 4
ницький, 29000
продаж канцтоварів на площі 2,0 м2; надання послуг з
друку документів на площі 2,0 м2

№
Назва органу управління
з/п

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

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».
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7
ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
4,0
30 912,00
1 рік
Розміщення пункту обміну валюти

1 Міністерство освіти і на- 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницько- Частина приміщення першобульв. Шевченка, 205,
уки України
го, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63
го поверху
м. Черкаси
2 Державна служба статис- 2357999, Головне управління статистики у Черкаській області, вул. О. Приміщення адмінбудівлі (дві 02357999.1.АААДЕЖ382 пров. Г. Кудрі, 4,
31,93
64 900,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності, які можливо здійснютики України
Дашковича, 39, м. Черкаси, тел. (0472) 45-74-48
кімнати № 1-22 та № 1- 23)
м. Кам’янка, Черкаська обл.
вати в офісних приміщеннях, та використання площ загального користування
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 00729149, Прилуцький агротехнічний коледж, 17500, Чернігівська обл., Нежитлове приміщення першого повер04718013.1.БЕШСНП789 Чернігівська обл., м. Прилуки,
20,52
80 692,17
1 рік
Розміщення офісного приміщення (здійснення робіт із
і науки України
м. Прилуки, вул. Київська, 178, тел. (04637) 3-20-50
ху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1
вул. Київська, 180
землеустрою)
2 Міністерство обо- 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чер- Павільйон «Овочевий»
33689922.36.ААААЕВ296 Чернігівська обл., Чернігівський
146,5
137 387,72
2 роки 364 дні
66,5 м2 –виробництво меблів; 40,0 м2 – торгівля продорони України
нігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.:
р-н, смт Гончарівське, вул. Танвольчими товарами; 40,0 м2 – торгівля непродовольчими
(04646) 4-62-96, 4-68-53
кістів, 11
товарами, алкогольними та тютюновими виробами
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місце знаходження

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
4,0
40 424,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування насестаном на 31.01.2017
лення (встановлення пральних машин самообслуговування)

1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський Нерухоме майно – цокольний 02070921.1.БДЧАХЯ212 м. Київ, вул. Виі науки України
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ,
поверх гуртожитку № 10
борзька, 2/24
просп. Перемоги, 37, тел. (044) 204-82-82
2 Міністерство освіти 02544394, Київський професійний будівельний ліцей
Нерухоме майно – на 1-му по- 02544394.37.КШОФТХ035 м. Київ, вул. Горлів4,0
48 200,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування насеі науки України
версі гуртожитку
ська, 220
станом 31.01.2017
лення (встановлення пральних машин самообслуговування)
3 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно –частина не- 02070944.61.СЦЖГХР1182 м. Київ, вул. Літня, 25
296,6
4 149 762,77
1 рік
Розміщення салону краси – 101,9 м2; ательє з ремонту, пошиття одягу та галантеі науки України
ка, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, тел. 239-33-33
житлового приміщення
станом на 31.12.2016
реї – 97,0 м2; фізкультурно-спортивний заклад (погодинно 180 год./міс.) – 97,7 м2
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому 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».

АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату Фонду державного майна України про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
м. Київ, вул. Олегівська, 32
696,0
11 994 300,00

максимально можливий строк
мета використання
оренди
1 Міністерство внутрішніх
14317108, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства вну- Нерухоме майно – нежит- 14317108.1.ЧУКШТП241
15 років
Розміщення офіса охоронної
справ України
трішніх справ України», м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 8
лова будівля
фірми
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України. 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».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу
на право укладення договору оренди державного майна

1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на
право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Апеляційного суду Одеської області, орган управління – Державна
судова адміністрація України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху будівлі
суду, інв. № 103000001, реєстровий № 02892913.1.ЕЦФЯКВ113, загальною площею 90,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 837 000,00 (вісімсот тридцять
сім тисяч грн 00 коп.) грн (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць (лютий 2017 р.) – 4 273,35
(чотири тисячі двісті сімдесят три грн 35 коп.) грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи (громадське харчування працівників суду); строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять)
місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного
бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством.
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі
сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору;
зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання
договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір
оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у
разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій з орендної плати, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується
на балансі Одеської національної академії харчових технологій, орган управління
– Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: виділена частина приміщення коридору другого поверху, розташованого у п’ятиповерховому учбовому корпусі № 1,
інв. №10311008, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ037, загальною
площею 4,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 56 408,00 (п’ятдесят шість
тисяч чотириста вісім грн 00 коп.) грн (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць (березень 2016 р.) – 546,81
(п’ятсот сорок шість грн 81 коп.) грн (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання:
ксерокопіювання документів та друк документів і набір тексту з використанням
комп’ютерної техніки; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням
індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю;
належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і
псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди
протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його
вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством; постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих
днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не
гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення
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або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є
власністю орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити
від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не
підлягають; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була
підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту
повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його
отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій з орендної плати, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали
(для об’єктів № 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про оголошення конкурсу; відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіта про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про оголошеня конкурсу, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів надаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1113, 11-й поверх,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу), – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі в конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/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.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: адміністративна будівля (у
т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій) площею 495,9 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Полуботка, 13.
Балансоутримувач: Національна академія статистики, обліку та аудиту.
Орган управління: Державна служба статистики України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2016 становить 3 966 660,00 грн (три мільйони дев’ятсот шістдесят шість
тисяч шістсот шістдесят грн 00 коп.) без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень
до неї, з використанням орендної ставки 8 % (розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи) за базовий місяць
розрахунку – лютий 2017 року становить 27 002,64 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об'єкта оренди порівняно зі
стартовою орендною платою; строк дії договору оренди – 5 (п’ять) років; ефективне
використання орендованого майна відповідно до його призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за
наявності підтвердних документів); протягом місяця з моменту підписання договору
переможець конкурсу повинен внести завдаток у розмірі запропонованої ним суми
місячної орендної плати до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; своєчасно і у
повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного
за звітним, з урахуванням індексу інфляції); орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до державного бюджету та балансоутримувачу у визначеному співвідношенні відповідно до чинного
законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ
на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення,
включаючи день оплати; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на
об’єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов дого-

вору; своєчасно, за погодженням з балансоутримувачем, здійснювати за власний
рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту орендованого майна; у разі
припинення або розірвання договору поліпшення орендованого майна, здійснені
орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого
майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а невід’ємне
поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягає; здійснювати витрати,
пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю, сплати податку на землю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством, і надати орендодавцю
та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застраховане; у разі припинення або розірвання
договору повернути балансоутримувачу орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) орендованого майна з вини орендаря; чинність договору оренди
припиняється внаслідок несвоєчасної сплати орендної плати та пені до державного бюджету протягом трьох місяців, про що орендарю надсилається письмове
повідомлення; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з
орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його
відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій щодо орендної плати, але погодився укласти договір оренди з урахуванням
своєї останньої пропозиції орендної плати.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906 зі змінами та доповненнями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
документи:
заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди. Пропозиції учасників конкурсу до
проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ
ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному
непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності), із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди
(адреса, площа, балансоутримувач).
Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати
проведення конкурсу.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться на 11-й календарний день після опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Рівненській області об 11.00 за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362)
26-66-75.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Біла Церква про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква,
адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташування: м. Біла
Церква, вул. Ярмаркова, 1).
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в будівлі, інв. № 220, площею 29,4 м2 за адресою: військове містечко № 50, Київська
обл., м. Біла Церква, вул. Гайок.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.08.2016
становить 74 916,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2016 року становить 936,45 грн (без ПДВ) за умови використання відповідно до постанови КМУ від 04.10.1995 № 786 «Про Методику розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під «інше використання нерухомого майна» (виготовлення труб). У подальшому орендна плата підлягає
щомісячному коригуванню на індекси інфляції.
Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15
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числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з
урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів – відшкодовувати
витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт з
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування;
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за
незалежною оцінкою, ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права
власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 09117, Київська обл.,
м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1. Телефони: (04563) 5-30-00, 5-30-10.

ІНФОРМАЦІЯ
Управління СБУ в Тернопільській області про проведення
конкурсу на право оренди нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: Управління
Служби безпеки України в Тернопільській області, м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21, 46002.
 Назва об’єкта, його місцезнаходження: приміщення складу поз. (1-4), (1-5),
(1-17І), (1-17ІІ) загальною площею 496,1 м2, м. Тернопіль, вул. Гайова, 48.
Оціночна вартість згідно з актом оцінки: 790 500,00 грн.
Балансоутримувач: Управління Служби безпеки України в Тернопільській області, м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21, 46002.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: 30 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» (конкурс буде
проведено на 31-й день після дати опублікування (якщо він є робочим).
Розмір орендної плати, визначений згідно з чинним законодавством,
становить 10 553,18 грн.
Телефон для довідок з питань конкурсу: тел./факс (0352) 52-52-34, тел. 27-92-11.
Основні вимоги до умов експлуатації майна: використання згідно з його призначенням та умовами конкурсу.
Основні умови конкурсу:
мета передачі в оренду нерухомого майна, що належить до державної власності: розміщення складів; розмір стартової орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2017 року становить 10 553,18 грн (орендна плата за базовий місяць
оренди державного майна визначена на підставі Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786); ефективне використання орендованого майна відповідно до мети використання, визначеної умовами конкурсу, з
можливістю її зміни після укладення договору оренди за умови погодження з балансоутримувачем та органом, уповноваженим управляти майном; строк оренди –
2 роки 11 місяців з можливістю продовження строку відповідно до вимог чинного
на момент його закінчення законодавства і належного виконання орендарем всіх
обов’язків за договором оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним); неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 днів з
моменту затвердження результатів конкурсу розцінюється орендарем як відмова
від його укладення; обов’язкова сплата переможцем конкурсу завдатку у розмірі
двомісячної орендної плати. Розмір завдатку підлягає сплаті протягом 10 (десяти)
банківських днів з дати укладення договору оренди; страхування орендованого
майна на повну його вартість, визначену за актом оцінки майна, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати укладення договору оренди на весь строк дії договору
оренди; об’єкт не підлягає приватизації та передачі в суборенду, забороняється
перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб; утримання об’єкта
оренди в належному санітарно-технічному стані; забезпечення дотримання заходів
протипожежної безпеки (зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні,
хімічні, вибухові, наркотичні, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини
в орендованому приміщенні); дотримання правил охорони праці; зобов’язання
орендаря погоджувати з орендодавцем здійснення невід’ємних поліпшень орен-

дованого майна, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його
реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його вартості за власний рахунок;
у разі портеби проводити поточний, капітальний та інші види ремонту об’єкта за
власний рахунок орендаря; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря; поліпшення орендованого
майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому
шкоди (невід’ємні поліпшення), у разі припинення або розірвання договору оренди, компесації не підлягають і є власністю держави; зобов’язання орендаря у разі
погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини
орендаря відновити майно або відшкодувати збитки орендодавцю (балансоутримувачу) у разі неможливості його відновлення; відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення оцінки об’єкта оренди протягом 10 (десяти) банківських
днів з дати укладення договору; протягом 20 днів з дати затвердження результатів
конкурсу фізична або юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір
оренди, але яка відмовилась від його підписання, зобов’язана компенсувати витрати на проведення оцінки об’єкта; на вимогу орендодавця (балансоутримувача)
надавати необхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для
перевірки об’єкта; протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з
орендодавцем (балансоутримувачем) об’єкта оренди договір про відшкодування
витрат балансоутримувача та утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, у тому числі податку на землю, незалежно
від наслідків своєї діяльності; перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в обов’язковому порядку необхідно ознайомитися з об’єктом оренди і
умовами його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі
в конкурсі, надати відповідну розписку.
Основним критерієм визначення переможця є найвищий розмір орендної плати
при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено в приміщенні Управління Служби безпеки
України в Тернопільській області (м. Тернопіль, просп. С. Бандери, 21) на
31-й день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» (якщо він є робочим) о 10.00 за адресою: м. Тернопіль, просп.
С. Бандери, 21, тел./факс (0352) 52-52-34, тел. 27-92-11.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцезнаходженням.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі;
відомості про учасника конкурсу:
а) фізичні особи – підприємці: завірену копію витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (з обов’язковим
зазначенням видів діяльності); копію довідки про присвоєння ідентифікаційного
коду/реєстраційного номера облікової картки платника податків; копію паспорта (1, 2 сторінка + реєстрація); для представника – належним чином оформлену
довіреність та завірену копію документа, що засвідчує особу; копію відповідного
дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи провадження певного виду господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
б) юридичні особи: копії установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку; копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); копію довідки
про взяття на облік платника податку; копію відповідного дозволу або ліцензії на
виконання певних робіт чи провадження певного виду господарської діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством України; належним чином
оформлену довіреність, видану представнику юридичної особи; довідку про відсутність підприємства – учасника конкурсу в єдиній базі даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; завірену належним
чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; техніко-економічне обґрунтування
оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Усі учасники конкурсу повинні також подати пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення орендної плати (застави
за майно) та додаткові зобов’язання щодо екплуатації об’єкта.
Пропозиції та інші документи пропонується подавати у запечатаному конверті з написом «Для участі в конкурсі по оренді» з відбитком печатки претендента
(у разі наявності).
Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином оформлені. Помарки та виправлення в них не допускаються. Спосіб подання: особисто
або поштою.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого державного майна

Балансоутримувач: Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Орган управління: Національна академія наук України.

 Назва об'єкта: частина кімнати № 10 (20,3 м2) та холу (7,9 м2) на 1-му
поверсі лабораторного корпусу (літера «Г») загальною площею 28,2 м2
за адресою: 01024, м. Київ, вул. академіка Богомольця, 4.
Умови конкурсу на право оренди нерухомого майна НАН України:
мета використання – розміщення майстерні з ремонту та заправки копіювальної та комп’ютерної техніки; початковий розмір орендної плати становить
3 150,31 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2017 року, виходячи
з вартості майна – 252 025,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку
майна на 31.12.2016; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати – січень 2017 р.; наявність у суб’єкта господарювання певного виду економічної
діяльності, яка повинна відповідати меті оренди (відповідний КВЕД у реєстраційних
документах потенційного орендаря); заборона приватизації об’єкта оренди; термін дії договору оренди – 2 роки 8 місяців; своєчасне і у повному обсязі внесення
орендної плати (щомісяця до 30 числа поточного місяця) з урахуванням індексу
інфляції; протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; сплата
орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної
плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням результатів
конкурсу. Завдаток сплачується на відповідні рахунки протягом місяця з моменту
укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок
платежу за останній місяць оренди; забезпечення страхування об’єкта оренди на
весь період оренди на суму, не меншу ніж його вартість, згідно з висновком про
вартість майна, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; укладений
сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому
договору оренди нерухомого майна, що належить до майнового комплексу НАН
України; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди. У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору
укладення договору) витрат переможцем конкурсу (за умов надання підтвердних
документів); забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його
пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки в належному стані, не гіршому ніж
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу;
відповідальність орендаря за дотримання правил експлуатації інженерних мереж,
пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. Здійснення
заходів протипожежної безпеки; вартість невід’ємних поліпшень орендованого
майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації; збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком, який становить 10 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками
в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії матеріли
відповідно до п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозицією щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з претендентом;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; додаткові
пропозиції до договору оренди.
Конкурс буде проведено в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця об
11.00 на 10-й день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 01024, м. Київ, вул. академіка Богомольця,
4, адміністративний корпус (літера «А»), 1-й поверх, кімн. 102.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 01024, м. Київ, вул. Богомольця, 4, Інститут
фізіології ім. О. Богомольця, каб. № 116, у понеділок – четверг з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45 обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі майнових питань інституту
(каб. 123, 125) або за тел. (044) 256-25-58.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій
розташований об’єкт, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт
з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрового номера та внесення відомостей до бази даних Державного земельного
кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою (у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та
документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – квартальна котельня, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М. Балансоутриувач: ДП ПМК-155 ВАТ «Житомирводбуд».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.04.2017
№ 520 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 11.04.2017 № 227
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва –
квартальної котельні разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів, що подаються на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа,
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; 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 про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом

ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 10 травня 2017 р. до 18.00.
Конкурс буде проведено 18 травня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового
номера земельної ділянки під об’єктом приватизації

Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності (група А) – нежитлова двоповерхова будівля
літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2, що перебуває на балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації, за
адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 21.
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт,
необхідних для отримання дозволу сесії Харківської міської ради на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зокрема топографічної
зйомки масштабу 1:500, зареєстрованої в базі даних містобудівного кадастру (у
разі розроблення проекту землеустрою); проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2.
Розмір земельної ділянки: площа забудови – 445,7 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.04.2017 №
594 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації»; наказ РВ ФДМУ по Харківській області від 13.04.2017 № 775 «Щодо
прийняття рішення про продаж об’єкта державної власності групи А», вимоги п. 6 ст.
120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати після проведення робіт із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Харківській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до
Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 зі змінами); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента –
фізичної особи); копії установчих документів та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним зако-

нодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента
про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт у якому,
зокрема, має бути визначено 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 про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів
на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану
вартість, а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності, наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу організаційнодокументального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх, кімн. 16.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 10 травня 2017 року.
Конкурс відбудеться 18 травня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й
поверх, кімн. 15.5. Тел. для довідок (057) 700-75-60.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору виконавців робіт із землеустрою

Конкурс відбувся 24.03.2017.
Переможцем конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою на земельні
ділянки, на яких розташовані об’єкти державної власності групи А:
громадська будівля літ. Т’-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 (разом із
земельною ділянкою), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1;
громадська будівля літ. АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2 (разом із
земельною ділянкою), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1;
громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 (разом із земельною ділянкою), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1, які перебувають на балансі ТОВ «КМЗ Капітал» (ЄДРПОУ 35939237) визнано
Державне науково-виробниче підприємство «Полтавський геодезичний центр».
Конкурс відбувся 04.04.2017.
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою на земельні
ділянки, на яких розташовані об’єкти державної власності групи А, а саме:
нежитлова будівля колишньої лазні разом із земельною ділянкою за адресою: 39050, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна (колишня Леніна), 35, що перебуває на балансі ПАТ «Агрокомплекс» (код за
ЄДРПОУ 00384897);
нежитлова будівля (колишній будинок ветеранів) разом із земельною ділянкою
за адресою: 39050, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна (колишня Леніна), 33, що перебуває на балансі ПАТ «Агрокомплекс» (код
за ЄДРПОУ 00384897);
нежитлова будівля (магазин) площею 105,2 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 39712, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Мирне, вул. Садова,
54є, що перебуває на балансі ПСП «Майбородівське» (код за ЄДРПОУ 00845795),
визнано Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою».

До відома
ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду державне майно
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Генеральна прокуратура
України

00034051, Генеральна прокуратура України, 01011, м. Київ, вул. Частина другого поверху;
Різницька, 13/15, тел. 200-79-77
частина третього поверху

2 Генеральна прокуратура
України

00034051, Генеральна прокуратура України, 01011, м. Київ, вул. Частина першого поверху
Різницька, 13/15, тел. 200-79-77

реєстровий номер
майна
366107180000

–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можплоща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
м. Київ, вул. Різницька, 13/15
49,7;
984 000,00;
2 роки 11 місяців
44,1
878 300,00
станом на 30.11.2016
Усього: 1 862 300,00
м. Київ, вул. Московська, 8,
88,6
1 789 700,00
2 роки 11 місяців
корп. 24, літ. М
місцезнаходження

мета використання
Розміщення їдальні для забезпечення гарячим харчуванням працівників Генеральної прокуратури України
Розміщення їдальні для забезпечення гарячим харчуванням працівників Генеральної прокуратури України

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, Генеральна прокуратура України, тел. (044) 200-79-77.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

19 квітня 2017 року
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9
фдму повідомляє
Затверджено
наказ ФДМУ
від 12.04.2017 № 589

Помісячні графіки
завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу
в 2017 році Управлінням реформування власності
Фонду державного майна України

33348385

00130850

39583662

33323245
32495626

СЕРПЕНЬ
м. Київ
Фонд державного майна України
ПАТ «Київпассервіс»
ВЕРЕСЕНЬ
Дніпропетровська область
Фонд державного майна України
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»
ЖОВТЕНЬ
Запорізька область
Фонд державного майна України
Державне підприємство «Тепличний комбінат»
ГРУДЕНЬ
Вінницька область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Вінницький завод «Кристал»
Дніпропетровська область
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод»

Затверджено
наказ ФДМУ
від 12.04.2017 № 589

Помісячні графіки
завершення підготовки об’єктів груп В, Г до продажу в 2017 році
регіональними відділеннями Фонду державного майна України
ТРАВЕНЬ
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
00693322
Державне підприємство державний шовкорадгосп «Криворізький»
ЛИПЕНЬ
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Рибне господарство
«Галицький»
Регіональне відділення по Чернігівській області
35583857
Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Трест»
СЕРПЕНЬ
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
03048837
Державне підприємство «Криворізьке «Райагропроменерго»
32062157
Державне сільськогосподарське підприємство «Кільчень»
Регіональне відділення по Львівській області
32940082
Державне підприємство «Новороздільське державне гірничо-хімічне підприємство
«Сірка»
Регіональне відділення по Одеській області
Державне агентство рибного господарства України
33171824
Державне підприємство «Регіональний дослідно-експериментальний комплекс»
Регіональне відділення по Полтавській області
00845921
Державне підприємство «Чутове»
Регіональне відділення по Херсонській області
14141394
Державне підприємство «Державне науково-виробниче підприємство
«Винконсервпроект»
ВЕРЕСЕНЬ
Регіональне відділення по Харківській області
00852909
Державне підприємство «Іскра»
ЖОВТЕНЬ
Регіональне відділення по Харківській області
00212630
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів
важкого машинобудування»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00387298
Державне підприємство «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий
комбінат»
ГРУДЕНЬ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692239
Державне підприємство «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі
в тваринництві»
Регіональне відділення по Волинській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00692386
Державне підприємство «Волинське обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві»
05281529
Державне підприємство «Волинська станція луківництва»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00176259
Відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля»
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
05421628
ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00693227
Державне підприємство «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві»
00693233
Державне підприємство «Апостолівське підприємство по племінній справі у тваринництві»
00693316
Державне підприємство шовкорадгосп «Апостолівський»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
24433063
Державне підприємство з переробки брухту та відходів із вмістом дорогоцінних
металів «Дніпро-ВДМ»
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Трансмаш»
Регіональне відділення по Донецькій області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
31599557
Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»

Додаток 1
до наказу ФДМУ
від 30.01.2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 12.04.2017 № 593 )

Продовження таблиці

Донецька область
Фонд державного майна України
05766362
Костянтинівський державний хімічний завод
Житомирська область
Фонд державного майна України
00487155
Державне підприємство «Україна»
Луганська область
Фонд державного майна України
00131050
Державне підприємство «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»
Одеська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
13908422
Державне багатопрофільне підприємство «Урожай»
Міністерство інфраструктури України
01125614
Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство»
31091889
Державне підприємство водних шляхів «Устьдунайводшлях»
Харківська область
Фонд державного майна України
24339861
Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00953042
Державне підприємство «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
00213121
Державне підприємство «Завод «Електроважмаш»

Назва підприємства

Статутний
капітал,
тис. грн

Відокремлений підрозділ «Шахта «Стаханова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
33621568
Відокремлений підрозділ «Шахта «Курахівська» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621573
Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» державного підприємства «Селидіввугілля»
33621589
Відокремлений підрозділ «Шахта 1-3 «Новогродівська» державного підприємства
«Селидіввугілля»
33621594
Відокремлений підрозділ «Шахта «Росія» державного підприємства «Селидіввугілля»
33839076
Відокремлений підрозділ «Шахта «Центральна» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
33839081
Відокремлений підрозділ «Шахта «Димитрова» державного підприємства «Красноармійськвугілля»
34032208
Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1»
39528169
Державне підприємство «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая»
Цілісний майновий комплекс промислового залізничного транспорту ДВАТ «Димитроввуглевантажтранс»
Державне агентство рибного господарства України
38674017
Державне підприємство «Рибогосподарський експедиційний центр»
Регіональне відділення по Житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00724809
Державне підприємство «Грозинське»
Регіональне відділення по Запорізькій області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
36418685
Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
32343302
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню промислових підприємств»
Регіональне відділення по Київській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
14277337
Державне підприємство «Українська виробничо-наукова лабораторія «Імуногенетики»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
05468498
Державний український науково-дослідний інститут фарфоро-фаянсової промисловості
Фонд державного майна України
19419078
Державне підприємство «Центр Аквакультури»
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Укрветпромпостач»
Регіональне відділення по Кіровоградській області
0700192
Державне підприємство «Олександрійський шовкорадгосп»
Регіональне відділення по Луганській області
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
26402753
Відокремлений підрозділ «Шахта «Золоте» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
26402894
Відокремлений підрозділ «Шахта «Гірська» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
26402983
Відокремлений підрозділ «Шахта «Карбоніт» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
26403416
Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства
«Первомайськвугілля»
32359108
ПАТ «Лисичанськвугілля»
Регіональне відділення по Львівській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
31803446
Державне підприємство «Ліктрави»
38831368
Державне підприємство «Солевиварювальний Дрогобицький завод»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
34509969
Державне підприємство «Екотрансенерго»
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
00178175
ПАТ «Шахта «Надія»
26307799
Відокремлений підрозділ «Шахта «Великомостівська» державного підприємства
«Львіввугілля»
26307813
Відокремлений підрозділ «Шахта «Червоноградська» державного підприємства
«Львіввугілля»
26359901
Відокремлений підрозділ «Шахта «Межирічанська» державного підприємства
«Львіввугілля»

КВІТЕНЬ
ЦА ФДМУ
05766356

ПАТ «Сумихімпром» *

434686,9665

99,995

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

00018201
22794087
00220477
00130820
14309988
05808758
05797977
00194122
00177158
22767506
23399393
00130926
00130725
00131954
14309913
22927045
00131771
05471158
05743160

ПАТ «Миколаївська ТЕЦ» *
62513,2
ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний за19562,8
вод» *
ПАТ «Укрнафтопродукт»
36652,947
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
ЧЕРВЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
11233,804
інститут атомного та енергетичного насособудування» *
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» *
25409,711
ЛИПЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
5629
СЕРПЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» *
15288,65
ВАТ «Оснастка» *
73705,27
ВЕРЕСЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» *
155682,28
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Укрзахідвуглебуд»
11196,65
ЖОВТЕНЬ
ЦА ФДМУ
ПАТ «Хмельницькобленерго» *
33637,84
ПАТ «Миколаївобленерго» *
39660
ВАТ «Запоріжжяобленерго» *
44840
ВАТ «Тернопільобленерго» *
15272,04
Акціонерна компанія «Харківобленерго» *
64135,19
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
1441,64
ЛИСТОПАД
ЦА ФДМУ
ПАТ «Центренерго» *
480229,2404
ПАТ «Херсонська ТЕЦ» *
29741,562
ПАТ «Одеська ТЕЦ» *
43525,4
ВАТ «Оріана» *
806000

99,912
99,5
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Статутний
капітал,
тис. грн

Частка статутного капіталу, що буде
виставлена на
продаж, %

05762269
ПАТ «Турбоатом» *
105624,13
75,22
00206539
ПАТ «Одеський припортовий завод» *
798544
99,567
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
04880239
ПАТ «Дніпрометробуд»
8379,979
95
* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.
Додаток 2
до наказу ФДМУ
від 30.01.2017 № 132
(у редакції наказу ФДМУ
від 12.04.2017 № 593)

ТРАВЕНЬ
ЦА ФДМУ
30083966
13655435

50
99,998
50

Об’єкти груп В, Г, Е,
що підлягають виставленню на продаж на аукціонах, в тому числі
на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах
Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

94,534

33104103

57,389
50,0055

01036483
30704866
14312499
00236062
02574248

99,667
70,009
70
60,248
50,999
65,001
50

30058128
22098117
01057723
05777118

78,29
99,833
99,99
99,999

Статутний
капітал,
тис. грн

Частка статутного
капіталу, що буде
виставлена
на продаж, %

КВІТЕНЬ

99,928

68,0095

Продовження таблиці

Регіональне відділення по Миколаївській області
Державне підприємство «Володимирське»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00413995
Державне підприємство «Радгосп «Виноградна долина»
00854995
Державне підприємство «Племрепродуктор «Степове»
Державне агентство рибного господарства України
33854335
Державне підприємство «Миколаївське морське агентство»
Регіональне відділення по Одеській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
04778469
Державне підприємство «Одеська служба з активних впливів на гідрометеорологічні процеси»
22479598
Державна наукова установа «Південний науково-технічний центр по апробації і впровадженню нової техніки та технології»
Державне агентство рибного господарства України
36984191
Державне підприємство «Експериментальний кефалевий риборозплідник»
36984207
Державне підприємство «Дністровський риборозплідник»
Регіональне відділення по Полтавській області
30063363
Державне підприємство «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00703196
Державне підприємство – державний шовкорадгосп «Чутівський»
21049938
Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної
та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром»
24567102
Полтавський державний навчально-курсовий комбінат агропромислового комплексу
39802083
Державне підприємство «Лубенське агроторгове підприємство»
Регіональне відділення по Рівненській області
35505132
Державне підприємство «Мирогощанський державний іподром»
Орендні підприємства і організації орендарів,
створені на базі державних підприємств
21082717
Орендне підприємство санаторій «Червона калина»
Регіональне відділення по Сумській області
Міністерство аграрної політики та продовольства України
00729646
Державне насінницьке сільськогосподарське підприємство «Вирівське»
Регіональне відділення по Харківській області
00212630
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню заводів
важкого машинобудування»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
05453692
Державне підприємство шовкогосподарство «Сахновщинське»
08183514
Державне підприємство «Світанок»
22994509
Державне підприємство «Благодатне»
38494092
Державне підприємство «Харківське промислово-торговельне підприємство»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14311070
Державне підприємство «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»
Державне агентство рибного господарства України
14110643
Червонооскільське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство»
Регіональне відділення по Черкаській області
Державне агентство рибного господарства України
37853178
Державне підприємство «АКВАРЕСУРСИ»
м. Київ
Міністерство аграрної політики та продовольства України
38926880
ПАТ «Аграрний фонд»
Державне агентство автомобільних доріг України
05422987
Державне підприємство дорожнього зв’язку, інформаційного забезпечення та автоматики «Укрдорзв’язок»
Державне агентство рибного господарства України
00468177
Державне підприємство «Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості «Укррибпроект»
00472609
Державне підприємство «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва»
25139756
Державне підприємство «Сервіс»
36819644
Державне підприємство «Селекційно-генетичний центр по рибництву «Поділля»
* Відповідно до вимог частини шостої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» рішення про приватизацію об’єктів приймається в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
32778065

Продовження додатка 1

ГРУДЕНЬ
ЦА ФДМУ

Частка статутного капіталу, що буде
виставлена на
продаж, %

Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної
промисловості «Енергосталь»
32444638
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
Хмельницька область
Фонд державного майна України
Цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Славутський
комбінат «Будфарфор»
Черкаська область
Фонд державного майна України
00205104
Державне підприємство «Черкаський державний завод хімічних реактивів»
м. Київ
Кабінет Міністрів України
20077743
Державне підприємство «Укрекоресурси»
30401456
Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Украгролізинг»
Міністерство аграрної політики та продовольства України
37404165
Державне підприємство «Конярство України»
37471692
Державне підприємство «Укрліктрави»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
14312789
Державне науково-виробниче підприємство «Електронмаш»
36716128
ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»

Продовження таблиці

33504964

Об’єкти груп В, Г,
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Код за ЄДРПОУ

Продовження таблиці

31632138

22607719
00218354

ПрАТ «М-Сервіс»

Аукціон
ЦА ФДМУ

72849,107
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Херсонводбуд»
12951,8
ПАТ «Виробництво «Технік»
3214,9
ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
7957,7
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Кам’янець-Подільськсільмаш»
114,03
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
48851,4285
ТРАВЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ

20,391
49,549
28,026
49,569
30,979
9,677

ПрАТ «Президент-готель»
94337,411
100
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТзОВ «Липчанблок»
5364,89
22,5
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод»
9898,6
100
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Перемишлянський приладобудівний завод
6028,6
24,72
«Модуль»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»
25888
96,129
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВАТ «Генічеський машинобудівний завод»
10032,963
4,59

Продовження додатка 2

Код за
ЄДРПОУ

Назва підприємства

Статутний
капітал,
тис. грн

Частка статутного
капіталу, що буде
виставлена
на продаж, %

ЧЕРВЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
30019780 ТОВ «Учбово-атестаційний центр по неруйнівному
35,476
25
контролю»
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
14313332 ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод»
35652,25
25
20413052 ПАТ по газопостачанню та газифікації «Корости8,835
22,555
шівгаз»
ЛИПЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
23293513 ПАТ «Сумиобленерго»
44281,374
25
00130872 ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»
149185,8
25
00131268 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
81896,46875
25
00131305 ПАТ «Київенерго»
27091,07
25
00131713 ПАТ «Одесаобленерго»
152123,89
25
23269555 ПАТ «ДТЕК Західенерго»
127905,41
25
23343582 ПАТ «Донбасенерго»
236443,01
25
23359034 ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
59916,17
25
ВЕРЕСЕНЬ
Аукціон
ЦА ФДМУ
25594064 ПАТ «Науково-виробничий концерн «Наука»
5920,387
46,449
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО МІСТУ КИЄВУ
21519858 ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800
30
ЖОВТЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
22800735 ПАТ «Черкасиобленерго»
37098,333
46
ЛИСТОПАД
Аукціон
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО МІСТУ КИЄВУ
00039019 ПАТ «Укрсоцбанк»
16546491,08
0,00000004
00039002 ПАТ «Промінвестбанк»
40617682,94
0,00000096
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
20272048 ПрАТ «Об’єднана інжинірингова компанія»
990,53062
0,99
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00119681 ВАТ «Автоливмаш»
5159,5
25,998
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35879807 ПАТ «Львівська вугільна компанія»
305610
37,578
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
35568570 ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
68346,2
23
ГРУДЕНЬ
Фондова біржа
ЦА ФДМУ
02308021 ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
26,31
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
00306650 ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
48709,52
25
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10
КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства (ДП) «Дослідний завод «Хвиля». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДП «Дослідний завод «Хвиля». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Наукова, 7, м. Львів, 79060; м. Новий Яричів, Камяно-Бузький р-н, Львівська
обл.; тел. (0322) 95-83-40; тел./факс (0322) 95-83-30. Мета проведення оцінки:
приватизація шляхом продажу єдиного майнового комплексу на аукціоні. 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) ДП «Дослідний завод «Хвиля»: проектування та монтаж систем керування технологічними процесами, виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури, виробництво контрольновимірювальних приладів, виробництво підіймально-транспортного устаткування,
виробництво інших виробів з пластмас. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ДП «Дослідний завод
«Хвиля», од.: будівлі та споруди, зокрема: 23 – у Львові; 27 – у смт Новий Яричів
Кам’яно-Бузького р-ну Львівської обл. (зокрема, 3 житлових будинки та 1 фінський
будиночок). На балансі ДП «Дослідний завод «Хвиля» також обліковуються об’єкти
цивільної оборони (підвал ГО, підземні пожежні резервуари, дизель-генератор
для підвалу ГО та системи подачі очистки та фільтрації повітря). Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) ДП «Дослідний завод «Хвиля», тис. грн: 17 784,00.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
ДП «Дослідний завод «Хвиля» станом на 31.12.2016, тис. грн: 9 341,00. Кількість
земельних ділянок: 2. Місце розташування земельних ділянок та їх розмір, усього: 3,2065 га (вул. Наукова, 7, м. Львів); 13,3899 га (вул. Міцкевича, 58, м. Новий
Яричів, Кам’яно-Бузький р-н, Львівська обл.) (на території розташовані об’єкти
нерухомості, що не входять до складу єдиного майнового комплексу та належать
приватним власникам). Цільове призначення земельних ділянок: обслуговування
адміністративно-виробничих будівель. Правовий режим земельних ділянок: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн:
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 27 загальною площею 8,5 м2 другого поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 80а. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 113 загальною площею
9,1 м2 першого поверху шестиповерхової будівлі лікувального корпусу (літ.
Б-6). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 83.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: Запорізький державний медичний університет. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1,7002 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (Кірова), 83. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок) – для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я
та соціальної допомоги. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50
(66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 1 (у складі
частини приміщення спільного користування № 17 площею 14,84 м2, частини приміщення їдальні № 28 площею 135,0 м2, приміщень № 24, 26, 27, 29,
31) загальною площею 270,74 м2 першого поверху триповерхової будівлі
учбового корпусу (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Заводська, 9. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 18 560,0 м2. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Заводська, 9. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування професійного училища та
гуртожитку. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Биліна
І. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061)
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 76 загальною площею
53,1 м2 першого поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Ярмолович І. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 154 третього поверху
будівлі (літ. А-5), реєстровий № 01038818.1.АААБЕЕ286, загальною площею
32,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне управління водних ресурсів. Платник
робіт з оцінки: Запорізька міська організація профспілки працівників агропромислового комплексу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ
оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина замощення загальною площею 20,0 м2
біля будівлі (літ. А-2) (зі сторони будівлі літ. Е-1). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Мелітополь, вул. М. Грушевського, 19. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 3 468,0 м2. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 19. Цільове призначення земельної ділянки
(ділянок) – розміщення учбового гуртожитку № 4. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Мелітопольський державний педагогічний
університет ім. Б. Хмельницького. Платник робіт з оцінки: ФОП Давидов Е. Е. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони:
відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-0750 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, № 9 першого поверху будівлі контори управління (літ. А-3) площею 2,0 м2 та оглядовий
майданчик радіощогли, інв. № 10490024, площею 0,5 м2, загальною площею 2,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., с. Михайлівка,
вул. Шкільна, буд. 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління водного
господарства. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Альянснет Груп». Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Контактні телефони: відділ оренди
державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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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)» та 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).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 28 квітня 2017 р.
На конверті слід 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) 10 травня 2017 р. о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення загальною площею 57,8 м2, розташовані за адресою:
вул. Ломоносова, 28/41, м. Київ, що обліковуються на балансі Управління водних
ресурсів у місті Києві та Київській області. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ломоносова, 28/41, м. Київ. Мета проведення
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-1274. 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.:
3 (три) приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершеДо участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 26.04.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 04.05.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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
33,40 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35, що перебувають на балансі
Управління державної казначейської служби України у Новомиргородському районі
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління державної
казначейської служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Поповкіна, 35. 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки: 49,12 м2. Місце розташування
земельної ділянки: м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Агеєв Юрій Володимирович (тел. (097) 759-17-87).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля площею 5,0 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Короленка, 20, що перебуває на балансі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.
Найменування балансоутримувача: Кіровоградська льотна академія Національного
авіаційного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Короленка, 20. 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 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, тис. грн – дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Короленка, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Марус Володимир Олександрович (тел. (068) 461-10-37).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень загальною площею
165,06 м2 на напівпідвальному поверсі учбового корпусу за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), пл. Дружби народів, 2,
що перебуває на балансі державного вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж». Найменування балансоутримувача: Державний вищий
навчальний заклад «Кіровоградський будівельний коледж». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), пл. Дружби
народів, 2. 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 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (м. Кіровоград), пл. Дружби

них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлових приміщень площею 57,8 м2 станом на 01.03.2017, тис. грн: 60,768. Кількість земельних ділянок:
–. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок:
–. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
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).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Інноваційний онкологічний центр хірургії».
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 28 квітня 2017 р.
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) 10 травня 2017 р. о 14.00.
народів, 2. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Пономаренко Сергій
Миколайович (тел. (050) 030-04-50).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє площею 4,0 м2 на
першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет
ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Шевченка, 1. 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 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, тис. грн – дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Шевченка, 1. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Марус Володимир Олександрович (тел. (068) 461-10-37).
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 4 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(м. Кіровоград), вул. Полтавська, 37, що перебуває на балансі Кіровоградського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(м. Кіровоград), вул. Полтавська, 37. 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 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (м.
Кіровоград), вул. Полтавська, 37. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Бурьянов Костянтин Володимирович (тел. (095) 460-03-00).
 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 на технічному поверсі гуртожитку № 3 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(м. Кіровоград), вул. Полтавська, 35, що перебуває на балансі Кіровоградського
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(м. Кіровоград), вул. Полтавська, 35. 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 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017. Площа земельної ділянки:
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (м.
Кіровоград), вул. Полтавська, 35. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Бурьянов Костянтин Володимирович (тел. (095) 460-03-00).
 7. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення операційного залу площею
3,4 м2 на першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Гоголя, 72, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Найменування балансоутримувача: Кіровоградська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Гоголя, 72.
Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-2400. 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, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.04.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (м. Кіровоград), вул. Гоголя, 72. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фірюза» (тел. (099) 049-17-93, Тетяна).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
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 (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
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Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ
ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
27.04.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід 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.
Конкурси відбудуться 5 травня 2017 р. о 8.30 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
групи А, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 384,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 2. Балансоутримувач: ВАТ «Механізатор». Мета оцінки: визначення початкової ціни об’єкта на аукціоні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017. Платник: РВ ФДМУ по Луганській області.
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
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; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 4 травня 2017 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ОДЕСЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 03.04.2017 № 25 (1045) на стор. 4 – 5, передостанній
та останній абзаци слід читати:
«Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113)
до 18.00 04.05.2017. 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 10.05.2017 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.».

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

 Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі, площею 2,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр
МВС в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 184. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і 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’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 травня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 25.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення залу-гуртожитку площею
28,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубенський коледж
культури і мистецтв РДГУ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
м. Дубно, вул. Шевченка, 56. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Кондратюк Володимир Петрович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 01.01.2017
становить 36 336,33 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 14,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.

№ 29-30 (1049-1050)

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Невірковець Тетяна Миколаївна. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій на 23.01.2017 становить 136,84
грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 59,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський державний гуманітарний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Хвильового, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Грицюк Сергій Михайлович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
на 01.03.2017 становить 11 214,00 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди, а саме: контурна дамба
(нерест. ставок) – інв. № 315, контурна дамба (виросн. ставок) – інв. № 318,
дамба (літньо-мат. ставок) – інв. № 321, контурна дамба – інв. № 335, огороджуюча дамба – інв. № 337, огороджуюча дамба – інв. № 341, розподільчий
канал – інв. № 342. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гуменники. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: ФОП Миронець Віта Володимирівна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 травня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 25.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адмінбудинку площею 16,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Філія
«Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Слободенюк М. Ю. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 травня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 25.04.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

I. Об’єкт приватизації.
 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства
«Благодатне». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємства «Благодатне», код за ЄДРПОУ 22994509. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 63461, Харківська обл., Зміївський р-н, с-ще Благодатне, вул. Жовтнева,
буд. 16. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів для відображення державним підприємством в передавальному
балансі з метою подальшого визначення розміру статутного капіталу акціонерного
товариства, що утворюється на базі державного майна під час приватизації. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 вирощування зернових
культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів

необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи – 2 од.; основні засоби: 1) будівлі
та споруди – 34 од.: критий тік літ. «Б-1», загальною площею 1 713,8 м2; зерносховище літ. «А-1» – 1 431,2 м2; зерносховище, літ. «В-1» – 1 377,7 м2; критий тік, літ.
«К-1» – 4 759,5 м2; Корівник на 200 гол., літ. «Ж-1» – 1 835,8 м2; корівник на 200 гол.,
літ. «З-1» – 1 663,4 м2; телятник 4-х ряд., літ. «Е-1» – 1 687,4 м2; ремонтно-механічна
майстерня, літ. «П-1»; контора, літ. «А-2», топочна, літ. «Б-1», убиральня, літ. «В» –
352,5 м2; навіс для сільхозтехніки – 1 116,5 м2; гараж, літ. «Р-1» – 2 133,5 м2; крупорушка, літ. «Д-1» – 169,7 м2; склад, літ. «Н-1» – 621,1 м2; майданчик для с/г техніки
№ 5; ЗАВ-40 № 2; ЗАВ-20 № 3; вагова, літ. «Г-1» –109,8 м2; під’їзд до літнього табору;
артезіанська свердловина № 7; автодорога до свинотоварної ферми; операторна
нафтосховища, літ. «О-1» – 33,7 м2; майданчик відкритого току № 1; дорога до будівельного цеху; свердловина літ. «Л»; свердловина літ. «М»; під’їзд до складу ПММ;
водонапірна башта № 4; під’їзд до свинарника; огорожа № 8; ємності нафтосховища
№ 6; дорога на 5 км; автодорога; дорога на вул. 1 травня; під’їзд до кладовища; 2)
машини та обладнання – 7 од.; 3) транспортні засоби – 4 од.; 4) інструменти, прилади та інвентар – 14 од.; 5) багаторічні насадження – 1 од.; капітальні інвестиції –
2 од.; малоцінні необоротні матеріальні активи – 3 од. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: згідно з балансом станом
на 31.12.2016 власний капітал становить 453,6 тис. грн, у тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал – 4 348,0 тис. грн; непокритий збиток – 3 894,4 тис. грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.12.2016: нематеріальні активи: 0,00
грн; основні засоби: 1) будівлі та споруди – 1 294 678,02 грн; 2) машини та обладнання – 6 281,00 грн; 3) транспортні засоби – 0,00 грн; 4) інструменти, прилади та
інвентар – 23 760,00 грн; 5) багаторічні насадження – 63 546,40 грн; 6) капітальні
інвестиції – 12 000,00 грн; 7) малоцінні необоротні матеріальні активи – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата
оцінки: орієнтовно 31.05.2017. Термін виконання звіту – 20 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
Мета проведення
місцезнаходження, балансоутримувач
про замовни№
Дата оцінки
оцінки
(назва, ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлові приміщення – кімн. № 53, 54 на 2-му
Визначення вартості ДП «Державповерсі 1-го корпусу нежитлового будинку (інв.
об’єкта оренди до ний науковий
На дату,
№ 81973, літ. «А-4») загальною площею 20,3 м2
200,0 м2 для пого- центр лікарвизначену
за адресою: м. Харків, вул. Астрономічна, 33,
дження розрахунку ських засобів і
орендодавщо перебувають на балансі ДП «Державний наукоорендної плати (за медичної процем
вий центр лікарських засобів і медичної продукції»,
заявою від сторон- дукції»
00482329, тел.: 720-62-29, 720-63-01
ньої організації)
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 26, 27, 28, 29, 30,
Визначення вартості ФОП Софроні
32, 33, 34 та частина нежитлового приміщення № 25
об’єкта з метою
А. В.
на першому поверсі триповерхового учбового корпродовження допусу (інв. № 10310000, літ. «Б-3» за техпаспортом)
говору оренди
01.05.17
загальною площею 121,75 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Перемоги, 55в, що обліковується на балансі
Харківського професійного ліцею будівництва,
2547814, тел. (057) 36-09-73
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 35, 36, 39 на
Визначення вартості ФОП Софроні
першому поверсі триповерхової будівлі учбового
об’єкта з метою
А. В.
корпусу (інв. № 10310000, літ. «Б-3»), реєстровий
продовження дономер майна 02547814.1.ПНЧВЕО001, загальною
говору оренди
08.05.17
площею 160,0 м2 за адресою: м. Харків, просп.

4

5

6

7

8

9

Перемоги, 55в, що перебувають на балансі Харківського професійного ліцею будівництва, 2547814,
тел. (057) 36-09-73
Нежитлове приміщення – кімн. № 7 на першому
поверсі триповерхової будівлі навчального корпусу
(інв. № 001031023, літ. Б-3) загальною площею
13,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 4,
що перебуває на балансі Національного фармацевтичного університету, 2010936, тел.: 706-35-81,
706-30-61
Нежитлові приміщення – частина вестибуля на
першому поверсі 6-поверхової будівлі гуртожитку
№ 2 (інв. № 022661, 7.АААДИА924, літ. Б-6) загальною площею 5,6 м2 за адресою: м. Харків, просп.
Льва Ландау (50-річчя СРСР), 27, що перебуває на
балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096, тел.: 76-98-309,
73-98-198
Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6 на першому поверсі одноповерхової будівлі пошти (інв.
№ 200017) загальною площею 17,9 м2 за адресою:
Харківська обл., м. Лозова, вул. Вокзальна, 5,
що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
22721970, тел. 712-46-43
Частина коридору (приміщення № 2-49 за технічним паспортом) на 2-му поверсі 6-поверхової
будівлі гуртожитку № 2 загальною площею 7,8 м2
за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27,
що перебуває на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096,
тел. (057) 739-81-81
Нежитлові приміщення – кімн. № 10, 31 на 2-му
поверсі 2-поверхової будівлі дослідницьких майстерень загальною площею 24,7 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Весніна, 12, що перебувають на
балансі ДП «Український державний науководослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 00190443,
тел. (057) 700-69-06
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-24, 1-25,
1-26, 1-27 на 1-му поверсі 5-поверхової з підвалом будівлі гуртожитку № 4 загальною площею
90,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79,
що перебувають на балансі НТУ «ХПІ», 02071180,
тел. (057) 707-66-00, 707-66-01

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 56 на першому
поверсі триповерхової будівлі учбового корпусу
(інв. № 0004535) загальною площею 28,5 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, головний учбовий корпус № 2,
що перебуває на балансі Харківської державної
зооветеринарної академії, 00493758, тел. (05763)
5-74-73
11 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 4
ХНМУ, інв. № 10300007, загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 54, що перебуває на балансі, Харківського
національного медичного університету, 01896866,
тел. 707-73-80
12 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5
ХНМУ, інв. № 10300008, загальною площею
3,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50а, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету, 01896866,
тел. 707-73-80
13 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі
5-поверхового будинку загальною площею 24,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Національного технічного
університету «ХПІ», 02071180, тел. 707-66-00
14 Частина нежитлового приміщення на третьому
поверсі дванадцятиповерхової з цоколем будівлі
навчального корпусу (інв. № 103100090, літ. за
техпаспортом «А-7», пам’ятка архітектури та містобудування) площею 106,7 м2 за адресою: м. Харків,
пл. Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
15 Нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхового виробничого корпусу № 4, інв. № 99004,
реєстровий № МПВАДО 006, загальною площею
227,94 м2 за адресою: м. Харків, вул. Рудика, 8,
що перебувають на балансі ДНВП «Об’єднання
Комунар», 14308730
16 Нежитлова окремо розташована одноповерхова будівля магазину загальною площею 56,6 м2
за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Пересічна. Балансоутримувач відсутній
17 Нежитлові приміщення загальною площею
3 437,6 м2 за адресою: 63501, Харківська обл.,
м. Чугуїв, мкр-н Авіатор, 162, що перебувають на
балансі ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод», 08305644, тел. (057) 464-19-57

Визначення вартості ПАТ КБ «Приоб’єкта з метою
ватБанк»
продовження до20.03.17 говору оренди

16.03.17

Визначення вартості ФОП Гурин
об’єкта з метою
М. О.
продовження договору оренди

Визначення вартості ФОП Гусарова
об’єкта з метою
Л. С.
продовження до07.03.17
говору оренди
На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору
на проведення
незалежної
оцінки

11.03.17

Визначення вартості ФОП Мирошоб’єкта оренди з
ниченко С. М.
метою передачі в
оренду

Визначення вартості ФОП Гура
об’єкта оренди з
О. О.
метою передачі в
оренду

Визначення вартості ФОП Халєєв
об’єкта оренди з
Б. А.
метою передачі в
оренду

Визначення вартості ПАТ КБ «Приоб’єкта з метою
ватБанк»
продовження договору оренди

Визначення вартості ФОП Буряковоб’єкта з метою
ський В. М.
продовження до30.04.17 говору оренди

Визначення вартості ФОП Буряковоб’єкта з метою
ський В. М.
продовження до30.04.17 говору оренди

Визначення вартості ПАТ «Укртеоб’єкта з метою
леко»
12.02.17 продовження договору оренди

27.04.2017

03.03.17

Визначення вартості ТОВ «Бункер»
об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості ТОВ «Екооб’єкта з метою
профпроект»
продовження договору оренди

Визначення вартості ФОП Хорольоб’єкта з метою
ська Флюра
продовження доМухаметівна
говору оренди
Визначення вартості ТОВ «Мастероб’єкта («Укробо- Фуд»
ронпром») для пого17.03.17 дження розрахунку
орендної плати (за
заявою від сторонньої організації)
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 з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання робіт, який 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).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
08.04.17

19 квітня 2017 року
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майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі2016 року 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),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8
тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000,0 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 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.
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 Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації, тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири 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: складське приміщення загальною площею

37,1 м2 (будівля літ. А-1) разом із земельною ділянкою. Балансоутримувач –

Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця,
вул. Миру, 13. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з
метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,0775 га. Кадастровий номер земельної ділянки 6822455800:04:005:0211.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський
р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13. Цільове призначення земельної ділянки – для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник
та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання) разом із
земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 2: адміністративно-господарське приміщення
загальною площею 65,3 м2 (будівля літ. А-1) разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач – Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський
р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 0,0722 га. Кадастровий номер земельної
ділянки 6822455800:04:005:0210. Місце розташування земельної ділянки – Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 11. Цільове
призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – державна власність.
Дата оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі
(нерухомість комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання) разом із земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
Назва об’єкта оцінки № 3: адміністративне приміщення (будівля) загальною
площею 289,4 м2 разом із земельною ділянкою. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький,
вул. Ватутіна, 49. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса
замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки – 0,0704 га. Кадастровий номер земельної ділянки 6810100000:07:004:0081.
Місце розташування земельної ділянки: м. Хмельницький, вул. Ватутіна, 49. Цільове
призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості. Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Дата
оцінки – 30.04.2017. Замовник та особа-платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі (нерухомість
комплексного використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання) разом із земельною ділянкою у складі об’єкта оцінки.
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 256,0 м2 у будівлі складського призначення. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Сіцінського, 8, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки – 300,0 м2. Цільове призначення земельної ділянки – господарська діяльність. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 30.04.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ «Гранд-Буд 9998». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення
та частини будівель (нерухомість виробничо-складського призначення).
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 майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок (для об’єктiв № 1-3); 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) до 26 квітня 2017 року (включно) до 17.00.
Конкурс відбудеться 4 травня 2017 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебувала на балансі ТОВ
«Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,8459 га. Місце
розташування земельної ділянки: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка,
Сокирянський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки:
землі сільськогосподарського призначення. Правовий режим земельної ділянки:
–. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
 2. Назва об‘єкта оцінки: вбудовані приміщення першого поверху будівлі (літ. А.) загальною площею 40,4 м2 (у т. ч. приміщення: (2-25) – 21,3 м2;
(2-26) – 19,1 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
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управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
58000, м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу
(0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 2 101,66
грн станом на 31.03.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1894 га. Місце
розташування земельної ділянки: 58000, м. Чернівці, вул. Головна, 249а. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного будинку.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: для
об’єкта № 1 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області; для об’єкта № 2 – юридична
особа – ТзОВ «Інвайд».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта № 2 не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 1, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, – 10 000,00 грн.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 2, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є об’єкти незавершеного будівництва, до об’єкта оцінки № 2 – приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

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

Вартість об’єкта приватизації визначатиметься шляхом здійснення суб’єктом
оціночної діяльності незалежної оцінки відповідно до вимог Методики оцінки майна,
затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003 № 1891 (зі змінами).
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – кабінет у
складському приміщенні загальною площею 13,0 м2. Балансоутримувач: ВАТ
«Прилуцький ефіроолійний комбінат». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95/7. Мета проведення оцінки: приватизація
об’єкта шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника
конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна
адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 гривень.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт зазначається в єдиній одиниці виміру – календарних
днях від дати підписання договору про надання послуг з оцінки.
Конкурс відбудеться 3 травня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Платник ро- Орієнтов№ Назва об’єкта
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач біт з оцінки
на дата
з/п
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Нежитлове
15,3
м. Київ, вул. Червоно- ДП «УкрДАГП»
ДП «УкрДАГП» 30.04.17
приміщення
армійська, 69
2 Нежитлове
24,4
м. Київ, вул. Червоно- ДП «УкрДАГП»
ДП «УкрДАГП» 30.04.17
приміщення
армійська, 69
3 Нежитлове
23,3
м. Київ, вул. Червоно- ДП «УкрДАГП»
ДП «УкрДАГП» 30.04.17
приміщення
армійська, 69
4 Нежитлове
50,6
м. Київ, вул. Червоно- ДП «УкрДАГП»
ДП «УкрДАГП» 30.04.17
приміщення
армійська, 69
5 Нежитлове
63,0
м. Київ, вул. Горлів- ДП «НауковоПНДККФ
31.03.17
приміщення
ська, 226/228
технічний комплекс «Конкорд«ІМПУЛЬС»
Гей»
6 Нежитлове
30,0
м. Київ, СаперноДП «Укроборонре- ПП «Кортеж» 31.03.17
приміщення
Слобідський проїзд, сурси»
3, літ. «X»
7 Нежитлове
8,8
м. Київ, СаперноДП «Укроборонре- ТОВ «Промис- 31.03.17
приміщення
Слобідський проїзд, сурси»
лове зварю3, літ. «Ц»
вання та газ»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта Балансоутримувач
Платник робіт з
Орієнтовна
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
10,0 м. Київ, просп. НТУУ «Київський по- ФОП Попов Д. В.
31.03.17
приміщення
Перемоги, 37л літехнічний інститут
ім. І. Сікорського»
2 Нежитлове
107,9 м. Київ,
Головне управління ГО «Київська міська 31.03.17
приміщення
вул. Тургенєв- статистики у
організація Всеукраська, 71 – 75 м. Києві
їнського об’єднання
українок «Яворина»
3 Нежитлове
100,4 м. Київ,
Головне управління ГО «Сокіл Свободи» 31.03.17
приміщення
вул. Тургенєв- статистики у м. Києві
ська, 71 – 75

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01601

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
4 Нежитлове
приміщення
5 Нежитлове
приміщення

Пло- Адреса об’єкта
ща, м2
оцінки
102,7 м. Київ, просп.
Голосіївський, 50
87,0 м. Київ, пл.
Контрактова, 4

6 Нежитлові
приміщення
7 Нежитлове
приміщення

470,5

8 Нежитлове
приміщення

15,0

9 Нежитлове
приміщення

54,6

10 Частина нежитлового
приміщення
11 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної
спадщини
12 Нежитлові
приміщення

1,0

31,7

1,0

м. Київ, вул.
О. Теліги, 8
м. Київ,
вул. Обсерваторна, 25
м. Київ,
вул. Вавілових, 13
м. Київ, Кловський узвіз,
13а

Балансоутримувач
ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»
Національний
університет «КиєвоМогилянська академія»
ДП «Укрдіпрохарчопром»
ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Техніка»
ДУ «ННДІПБОП»

Український НПЦ
ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і
тканин МОЗУ
м. Київ, просп. Національний банк
Науки, 7
України
м. Київ, пл.
Контрактова, 2а

Національний банк
України

Платник робіт з
оцінки об’єкта
ТОВ «Проектдормісттехнологія»

Орієнтовна
дата оцінки
31.03.17

ТОВ «Ватмір-1»

31.03.17

ТОВ «Рассел Груп»

31.03.17

Міжнародна гро30.04.17
мадська організація
«Міжнародна
освітньо-культурна
асоціація»
ТОВ «Ширай та
30.04.17
партнери»
ФОП
Хитровська О. О.

30.04.17

ПАТ «Державний
ощадний банк
України»
ПАТ «Державний
ощадний банк
України»

30.04.17
30.04.17

185,2

м. Київ, вул. Іл- Національний
ФОП Пашков І. П. 30.04.17
лінська, 9
університет «КиєвоМогилянська академія»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
ОрієнПлатник ро№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
товна
Балансоутримувач
біт з оцінки
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
дата
об’єкта
оцінки
1 Нежитлові при51,6 м. Київ, вул. Желя- Київський національний ФОП Дідух 31.03.17
міщення
бова, 4
економічний університет Л. В.
ім. В. Гетьмана
2 Частина не45,1 м. Київ, просп. Ва- ДП «НДІБВ»
ТОВ «Супер 31.03.17
житлових прилерія ЛобановськоОфіс»
міщень
го, 51
3 Частина даху
5,0
м. Київ, вул. Дегтя- ДП НДІ «Оріон»
ТОВ «лайф- 31.03.17
рівська, 51
селл»
4 Нежитлове при51,0 м. Київ, вул. ГарДП виробниче об’єднання ТОВ «ІТЕС- 30.04.17
міщення
матна, 2
«Київприлад»
Україна»
5 Нежитлове при96,0 м. Київ, вул. Якут- ДП виробниче об’єднання ТОВ «ІТЕС- 30.04.17
міщення
ська, 3
«Київприлад»
Україна»
6 Нежитлове при- 271,12 м. Київ, Вознесен- Національна академія об- ПП «ЕММА» 28.02.17
міщення
ський узвіз, 20
разотворчого мистецтва і
архітектури (НАОМА)
7 Нежитлове при21,3 м. Київ, вул. Попу- УД НВІ зйомок міст та
ТОВ «Ви- 31.05.17
міщення
дренка, 54
геоінформатики ім. А. В. давництво
Шаха «Укргеоінформ»
«МАПА»
8 Нежитлове
55,5 м. Київ, просп.
НТУУ «Київський політех- ПВНЗ «Між- 31.05.17
приміщення –
Перемоги, 37, кор- нічний інститут
народний
об’єкт культурпус № 1
ім. І. Сікорського»
університет
ної спадщини
фінансів»
9 Нежитлове при- 103,5 м. Київ, вул. Борща- Національний авіаційний ТОВ «Міра- 31.03.17
міщення
гівська, 193
університет
куб»
10 Частина не16,79 м. Київ, вул. Біло- Київський національний ФОП Атакі- 31.05.17
житлового прируська, 22
університет технологій та шеєва В. Г.
міщення
дизайну
Конкурси відбудуться 3 травня 2017 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 24 квітня 2017 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 СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 3 травня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким 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 є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки майна,
що відбувся 16.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: частина нежитлового
приміщення холу площею 3,0 м2 на 3-му поверсі навчального корпусу, що перебуває на
балансі Житомирського державного технологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 103 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: нежитлові приміщення площею
69,7 м2 будівлі прохідної з магазином (літ. Л), що перебувають на балансі Житомирської філії концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, 52а (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки майна,
що відбувся 21.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту
державної власності групи А – нежитлова будівля їдальні загальною площею 371,5 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ТОВ «Корал» Довбиський
фарфоровий завод», залишилась на його балансі та перебуває за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Поліська, 1 (вартість виконання – 3 500,00
грн, строк виконання – 10 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
що відбувся 20.02.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем визнано приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки
об’єкта приватизації – побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною
площею 933,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Південне шосе,
62. Балансоутримувач об’єкта оцінки: перебуває на зберіганні ТОВ «Партнер 2000».
Вартість виконання робіт з оцінки – 12 000 грн, строк виконання робіт з оцінки –
15 календарних днів від дати підписання договору.
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