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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
Приватизовано шляхом викупу
Дніпропетровська область
Група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з
прибудовою (літ. М1-1) загальною площею 1008,5 м2; ємності ГСМ 25 м3 в кількості 3 одиниць (№ 9,
№ 10, № 11) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська (вул. Винокурова), 5. Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 340 995,20
грн, у т. ч. ПДВ – 223 499,20 грн.

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта приватизації: приміщення адміністративно-побутового комбінату
загальною площею 3718,3 м2, літер. «А-2».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП
«ОК»«Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт: приміщення адміністративно-побутового комбінату загальною площею
3718,3 м2, літер. «А-2», розташоване на відстані 10 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м. Нововолинська, на околиці в промисловому районі.
Будівля двоповерхова, цегляна. Приміщення розміщене на території колишньої шахти № 5 «Нововолинська». Шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після прийняття рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені, законсервовані. Дорога до даного об’єкта з вибоїнами. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покриття – шифер,
підлога – бетонна, плитка, дошки, фундамент – бетонні блоки. Рік будівництва – 1959, перебуває в
незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 058 702,00 грн, ПДВ – 211 740,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 270 442,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 127 044,24 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та правил техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону
після підписання акта передачі об’єкта згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити
заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його державної реєстрації; на вимогу представника
органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р № 37315048004566 РВ
ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870.
Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 15 березня 2018 року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 берез
ня 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00 до
17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля столярної майстерні загальною площею 142,3 м2, літер. «К-1».
Місцезнаходження об’єкта: 45300, Волинська обл., Іваничівський р-н, с. Грибовиця, вул. Миру, 61.
Балансоутримувач: ВП «Західно-Українська виконавча дирекція з ліквідації шахт» ДП
«ОК»«Укрвуглереструктуризація» (код за ЄДРПОУ 39257791).
Відомості про об’єкт приватизації: будівля столярної майстерні загальною площею 142,3 м2, літер.
«К-1», розташована на відстані 10 км від смт Іваничі та на відстані 14 км від м.Нововолинськ, на околиці
в промисловому районі.
Будівля одноповерхова, цегляна, шлакобетонна. Будівля розміщена на території колишньої шахти
№ 5 «Нововолинська». Шахта на стадії ліквідації з січня 2016 року, після прийняття рішення про ліквідацію електропостачання було від’єднано, приміщення перестали опалюватися, на даний час зачинені,
законсервовані. Дорога до даного об’єкта з вибоїнами. Матеріал зовнішніх стін – цегла, покриття – шифер, підлога – бетонна, плитка, дошки, фундамент – бетонні блоки. Рік будівництва – 1959, перебуває
в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 57 188,00 грн, ПДВ – 11 437,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 68 625,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 6 862,56 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують
його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт та його
державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р № 37315048004566 РВ
ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 15 березня 2018 року до 17.15.

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

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 берез
ня 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00 до
17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3)
загальною площею 1721,3 м2.
Місцезнаходження: 44101, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Шевченка,57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»), код за ЄДРПОУ
13346680.
Відомості про об’єкт: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3),
рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1721,3 м2. Об’єкт перебуває в пошкодженому стані та потребує проведення капітальних ремонтних робіт. Будівля знаходиться в периферійній
зоні селища. Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Відстань від об’єкта до центру смт Ратне – 1,5 км,
до автостанції – 2,5 км.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 72 600,00 грн, ПДВ – 14 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 87 120,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 8 712,00 грн (вісім тисяч сімсот дванадцять грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм та правил техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; переможцю аукціону після
підписання акта передачі об’єкта згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи
щодо переоформлення права на об’єкт та його державної реєстрації; на вимогу представника органу
приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській
області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вносяться на р/р № 37315048004566 РВ
ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення
платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни об’єкта
для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р
№ 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській області, кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 15 березня 2018 року до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 березня 2018 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
державного майна України від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування в робочі дні з 8.00 до
17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області
(43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса об’єкта: юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Відомості про об’єкт: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884).
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відомості
приватизації

До складу об’єкта приватизації входять об’єкт незавершеного будівництва – інженернолабораторний корпус (будівельна готовність 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д; огорожа № 1-9; мостіння – І; машини та обладнання – 11 одиниць, транспортні
засоби: автомобіль МАЗ 437041-261 державний номер АЕ3294СН, автомобіль ГАЗ-53,
знятий з обліку держреєстрації, має непридатний стан; інструменти, прилади, інвентар – 2 одиниці; інші основні засоби – 10 одиниць; інші НМА – 287 одиниць. Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського (Червонозаводська).
З 2013 року підприємство не працює. Заборгованість підприємства за позиковими коштами – 526,00 тис. грн, заборгованість по податках у сумі 201,00 тис. грн, заборгованість по заробітній платі та соціальному страхуванню у сумі 19,00 тис. грн, інша поточна
заборгованість у сумі 59,00 тис. грн. Структура власного капіталу станом на 31.05.2017:
додатковий капітал – 1 045 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокриті збитки) – 713,00
тис. грн. Дебіторська заборгованість становить 11,00 тис. грн.
Кількість та склад робочих місць: станом на 31.05.2017 співробітників на підприємстві – 1 особа – директор підприємства.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 012 597,00 грн, ПДВ – 602 519,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 615 116,40 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків (у тому
числі кредиторської та дебіторської заборгованості) приватизованого підприємства,
здійснює необхідні заходи щодо припинення державного підприємства як юридичної
особи; покупець зобов’язаний здійснити заходи щодо створення на підприємстві не
менше 3 робочих місць; забезпечити безпечні умови праці; покупцю в процесі експлуатації об’єкта необхідно здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо
вища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм
в порядку, визначеному чинним законодавством України; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством України порядку, подальше відчуження об’єкта можливе за погодженням
органу приватизації та діє в період чинності умов договору купівлі-продажу.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває в постійному користуванні підприємства, кадастровий номер
1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення (обслуговування інженерно-лабораторного корпусу).
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 361 511,64 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 – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровське
спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш».
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
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 Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://www.
tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) 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 заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 квітня 1998 року № 772 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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною
площею 113,7 м2.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову будівлю пивбару (літ.А-1,
літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, яка складається з двох одноповерхових будівель.
Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію – 1982. Земельна
ділянка перебуває в користуванні ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Об’єкт
на даний час не експлуатується та потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 104,00 грн, ПДВ – 17 420,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 104 524,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт надати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації вирішуються покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 з урахуванням ПДВ 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 з продажу об’єкта приватизації – нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, 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 10 452,48 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 – Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, розташованої
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катерино
славська» (http://www.tbe.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
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 Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://www.
tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро,
просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус
(пункт харчування) – А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І,
огорожа № 1, ворота № 2-4.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Центральна, 63п.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 23359034, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
за адресою: 49107, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 22.
Відомості про об’єкт: об’єктом є двоповерхова окремо розташована нежитлова
будівля (літ. А-2) зі сходами загальною площею 328,5 м2, замощенням – І, огорожею
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№ 1, воротами № 2-4. Частина будівлі на першому поверсі експлуатується під кафе,
на другому – під готельні номери. Приміщення будівлі перебувають в задовільному
стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 731 458,00 грн, ПДВ – 146 291,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 877 749,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше
відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 з продажу об’єкта приватизації – об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт харчування) – А-2
загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4, 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 87 774,96 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 – об’єкт
нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт харчування) – А-2 загальною
площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4. Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, м. Підгородне, вул. Центральна, 63п»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (електрон
ний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро,
просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа
№ 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний. До будівлі підведені основні
комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 218 179,00 грн, ПДВ – 43 635,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 261 814,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 надати 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 вирішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 26 181,48 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 – «Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа
№ 1, 2», що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
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 Фонду державного майна України
від 09 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля кафе «Уют», літ. А, загальною площею 329,2 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1.
Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» (код за
ЄДРПОУ 05393139) за адресою: 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Сучкова, 115.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову одноповерхову будівлю літ. А,
прибудовану між двома будівлями гуртожитків, загальною площею 329,2 м2, огорожу
№ 2 та покриття І. Потребує проведення ремонтно-відновлювальних робіт. До будівлі
підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 464 890,00 грн, ПДВ – 92 978,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 557 868,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого
відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий
строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт надати 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
вирішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 55 786,80 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 кафе «Уют»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (електрон
ний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’я
зані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп.
Пушкіна, 49, оф. 4/1) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ
літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні
сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2,
приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною
площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV-1, склад літ. СЖ-1, загальною площею
176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III –
мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління
ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні),
транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, ПАТ «Дніпровський машинобудівний
завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою групу інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1486,6 м2 (1972 року), сходи літ. с,
с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною
площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 року), навіс літ. СЇІV-1 (1976 року), склад
літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ.СЗ-1,
загальною площею 79,7 м2 (1972 року), № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3
од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі,
офісне обладнання – 163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна
ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 526 848,00 грн, ПДВ – 905 369,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 432 217,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна,
яке входить до складу об’єкта; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки,
а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 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 543 221,76 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 – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою: Дніпропетровська
область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
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 Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (електрон
ний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’я
зані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп.
Пушкіна, 49, оф. 4/1) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1356,3 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ),
вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» за адресою: 51925, Дніпропетровська область, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Соборна (вул. Кірова), 18б.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою двоповерхову нежитлову будівлю (літ.
А-2) з підвалом загальною площею 1356,3 м2, тротуаром – І. Рік побудови – 1949. На
даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації.
Потребує проведення капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 717 076,00 грн, ПДВ – 343 415,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 060 491,20 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішуються самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 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 206 049,12 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначей-
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відомості
приватизації

ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1356,3 м2, розташована
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Тагільська, 9»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (електрон
ний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро,
просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: спортивний комплекс (недіючий) літ. А-3 загальною
площею 780,6 м2, з прибудовами літ. А1-1, літ. А2-1, літ. А3-1, ґанками
літ. а, літ. а1, сходами літ. а2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б.
Балансоутримувач: ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код за ЄДРПОУ
5393122). Адреса балансоутримувача: 49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою нежитлову триповерхову будівлю з
одноповерховими прибудовами, ґанками та сходами. Рік будівництва – 1987. Приміщення будівлі перебувають в незадовільному стані. Потрібне проведення ремонтновідновлювальних робіт, без яких експлуатація будівлі неможлива. До будівлі підведені
основні комунікації. Земельна ділянка під вказаний об’єкт окремо не виділялась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 846 890,00 грн, ПДВ – 169 378,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 016 268,00 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; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт
надати 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 вирішуються самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 101 626,80 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 – «Об’єкт нерухомого майна – спортивний комплекс (недіючий)», що
знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катерино
славська» (http://www.tbe.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://www.
tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2.
Адреса об’єкта: 49022, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, 5.
Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за ЄДРПОУ
01373246) за адресою: 49022, м. Дніпро, вул. Повітряна, 5.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля
медпункту загальною площею 102,6 м2, висотою 3,8 м, будівельний об’єм – 521 м3
(згідно з технічним паспортом). Рік побудови – 1966. Будівля не експлуатується, група капітальності – ІІ. Мережі електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення – демонтовані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 232 127,00 грн, ПДВ – 46 425,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 278 552,40 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; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації вирішуються покупцем самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 27 855,24 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 медпункту № 68 загальною площею 102,6 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, 5»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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.
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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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з
8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056)
744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля магазину, літ. А-1 загальною площею 49,5 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Снігова, 9д.
Балансоутримувач: КП «Комбінат виробничих підприємств» (код за ЄДРПОУ
01373246) за адресою: 49022, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Повітряна, 5.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова нежитлова будівля
загальною площею 49,5 м2, висота основної частини – 3,5 м, прибудови – 2,6 м, будівельний об’єм – 205 м3 (згідно з технічним паспортом). Рік побудови – 1946. Будівля не
експлуатується, група капітальності – ІІ. Мережі електропостачання, водопостачання,
каналізації, опалення – демонтовані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 105 206,00 грн, ПДВ – 21 041,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 126 247,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
вирішуються покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ 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 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 12 624,72 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 – будівля магазину, літ. А-1 загальною площею 49,5 м2 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Снігова, 9д»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2
з ґанком (літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса балансоутримувача: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частину вимощення «І» площею 93,0 м2
на першому поверсі двоповерхового будинку, введеного в експлуатацію у 1955 році.
Будівля ІІI групи капітальності, технічний стан задовільний. У приміщеннях здійснено
косметичний ремонт, приміщення можна використовувати без додаткових ремонтних
робіт для розміщення складу або виробництва. Приміщення знаходяться на «червоній
лінії» та мають окремий вхід, електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 576 303,00 грн, ПДВ – 115 260,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 691 563,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до
нього права власності на об’єкт надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом, покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 69 156,36 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 – «Частина
нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частина вимощення «І»
площею 93,0 м2, що знаходиться за адресою: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катерино
славська» (http://www.tbe.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://www.
tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна,
49) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3
загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової
житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється через

окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потребує косметичного ремонту). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 819 397,00 грн, ПДВ – 163 879,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 983 276,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого
відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий
строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт надати 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 зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 98 327,64 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 – «Нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2»
за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09 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 Товарної біржі «Катеринославська» (http://www.
tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) 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 Фонду державного майна України
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 в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А)
загальною площею 264,1 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7.
Балансоутримувач: П(ПО)СП «Кишинське» (Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Кишин).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього павільйону-їдальні загальною площею 264,1 м2. Рік побудови – 1980. За призначенням не використовується.
Будівля з ознаками часткових руйнувань, вікна та двері частково закриті фанерою та
дошками. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 286,00 грн. ПДВ – 3 657,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 943,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт в установленому законодавством порядку;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечити
дотримання санітарних та екологічних норм; питання землекористування покупець
вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому
чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунках за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 2194,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв: 19 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 23 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. Заява на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 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).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області, вул. Святослава Ріхтера,
20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, у робочі дні з 9.00 до 18.00,
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати
на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Запорізька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: коридори першого поверху № 1 площею 10,0 м2 та № 2
площею 32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення
№ 19-24 підвалу «під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2,
підземне приміщення «Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя, вул. Возз’єднання
України, 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт: коридори, приміщення підвалу та сходова клітка вбудовані
в двоповерхову адміністративну будівлю (літера А). Теплопостачання будівлі відключено від центральної мережі. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення – тільки
електропостачання. Підземне приміщення «Б» не має природного освітлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 113 601,00 грн, ПДВ – 22 720,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 136 321,20 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладання договору купівлі-продажу
відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 13 632,12 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти при 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 –
Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні: 12.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
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біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120,
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп
А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами.
Ознайомитись 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.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при
остаточному розрахунку за придбаний об’єкт.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні 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.

Київська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2,
прибудова (літ. а) площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2).
Адреса об’єкта: Київська область, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а.
Балансоутримувач: ВАТ «Березанське» (правонаступник – ПАТ «Березанське»;
код за ЄДРПОУ 00849994).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної
Сотні, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову будівлю з прибудовою. Рік побудови – 1969. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою без підвалу, яка складається з прямокутної у формі будівлі та прямокутної
у плані прибудови. Будівля має два окремих входи до приміщень, розташовані на бокових фасадах, та окремий вхід до прибудови. Основні конструкції будівлі: фундамент
і цоколь – з/б блоки; стіни будівлі цегляні; стіни прибудови дерев’яні; перегородки
цегляні; перекриття дерев’яні; покрівля та дах – азбофанера; підлога – лінолеум, керамічна плитка; вікна, двері – одностворчасті дерев’яні; зовнішнє оздоблення – розшивка швів; внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка, фарбування масляними
сумішами; інженерні комунікації: відключені. На даний час об’єкт не використовується
та потребує ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 480 283,00 грн, ПДВ: 96 056,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 576 339,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта
на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 57 633,96 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: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта в сумі 57 633,96 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: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 16 березня 2018 року.
Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,
кімн.603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел.: (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля (конюшня).
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева, 1а.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ
05407976, припинено).
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану нежитлову будівлю
(конюшню) загальною площею 1 232,0 м2 з цегляними стінами та з арочним перекриттям
по металевих фермах, 1992 року побудови, в плані габаритами 116,68 х 12,85 м. Планування є типовим для конюшень – з торців будівлі влаштований широкий коридор для
проходу коней. Уздовж коридору по центру даху влаштований світловий ліхтар. По обидва
боки розташовані денники для утримання коней. Кількість денників згідно з планом БТІ –
48 одиниць. Основні конструкції будівлі: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки
цегляні; покриття конструкцій даху – металеві ферми з труб та кутників, криті шифером;
заповнення отворів: ворота дерев’яні з металевим каркасом, вікна дерев’яні та частково
металопластикові. З інженерних мереж в будівлі є електропостачання, водопровід, місцева
каналізація. Оздоблення: підлога цементна; стіни, стеля та перегородки – пофарбування
водяними сумішами. Загальний технічний стан будівлі задовільний.
Об’єкт перебуває в оренді у ТОВ «Наталія-Альянс» (договір оренди від 30.04.2010
№ 1015). На сьогодні вирішується питання щодо припинення договору оренди (справа № 911/1654/17).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 546 000,00 грн, ПДВ: 309 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 855 200,00 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 Фонду державного майна України
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 проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 185 520,00 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: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта в сумі 185 520,00 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 вносяться на р/р 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного
майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15,
кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45,
тел.: (044) 200-25-40.

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

hh Назва об’єкта: підвал (літ. Ж′) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2.
Адреса об’єкта: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоукраїнське», 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131, код
за ЄДРПОУ 00414664.

14 лютого 2018 року

Відомості про об’єкт: підвал (літ. Ж′) загальною площею 216,2 м2, розташований
під одноповерховою будівлею фруктосховища (літ. Ж), являє собою залізобетонний
каркас, складається з трьох приміщень площею: (1) – 22,0 м2, (2) – 96,6 м2, (3) – 97,8 м2,
приміщення оснащені бетонними платформами, інженерне забезпечення – електропостачання, технічний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 70 400,00 грн, ПДВ – 14 080,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 84 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
8 448,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у
Кiровоградськiй області, МФО 823016, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 12 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 16 березня 2018 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 за № 1147/27592.
Заяви 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://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного
акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, оф. 308) 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.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел. (0522)
33-25-79, 33-24-00.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1»
загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код за
ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В’ячеслава
Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям, висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно 80-ті
роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання,
відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок, потребує
значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 37 500,00 грн, ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
Фондом державного майна України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на рахунок в національній валюті № 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
в національній валюті № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 12.03.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 березня 2018 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044)
337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова
будівля, літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області, код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська область,
м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частині
міста Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення,
зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація, опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах, часткове
руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 380 300,00 грн, ПДВ – 276 060,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 1 656 360,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 165 636,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно
з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на рахунок в національній валюті № 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
в національній валюті № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів –
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 березня 2018 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до

заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інфор
мацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61,
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032 )261-62-14).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – господарська
будівля площею 104,5 м2.
Адреса об’єкта: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат», код за ЄДРПОУ 00376389.
Адреса балансоутримувача: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8.
Відомості про об’єкт: вхід до господарської будівлі (колишня захисна споруда –
бомбосховище) здійснюється з території ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат». Висота
приміщення – 3 м. Будівля не використовується та перебуває в незадовільному стані, а саме: наявні сліди затікання та замокання стін, затоплення ґрунтовими водами,
наявні сліди руйнування цегляної кладки. Із інженерних комунікацій наявні електрика
та природна вентиляція. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває у
власності ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 45 600,00 грн. ПДВ – 9 120,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 54 720,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 5 472,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується Фондом державного майна України; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно
з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на рахунок 37180500900001. 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 – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 березня 2018 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044)
337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9), тел. (032) 261-62-14.

Одеська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового
будинку загальною площею 88,7 м2.
Адреса об’єкта: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс 39.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області. Адреса балансоутримувача: 68400, Одеська область,
м. Арциз, вул. 28 Червня, 88.
Інформація про об'єкт: об’єкт знаходиться на другому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку. Вхід до об’єкта здійснюється через загальний сходовий майданчик. Складається з дев’яти приміщень, трьох балконів та лоджії, загальною площею
88,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Приміщення на теперішній час ніяк не
використовуються, потребують капітального ремонту. Забезпечено енерго- та водопостачанням, каналізацією.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 369 190,38 грн. ПДВ – 73 838,08 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 443 028,45 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ
в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ
по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 44 302,85 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), 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 Української універсальної
біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114, тел. 728-72-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення магазину загальною площею
252,0 м2, що орендуються СПД «Присяжний С. А.».
Адреса об’єкта: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, (м. Подільск), вул. Бочковича, 92а.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 252,0 м2, які використовуються під магазин. Одноповерхова будівля, в якій знаходяться зазначені приміщення, побудована у 1956 році: стіни з каменю-черепашнику, перекриття – із залізобетонних плит; складається з тринадцяти суміжно-роздільних приміщень. Приміщення
забезпечені електро-, водопостачанням та каналізацією, перебувають у задовільному
стані. Об’єкт перебуває в оренді у СПД «Присяжний С. А» до 23.03.2018. За час оренди
орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні поліпшення орендованого майна.
Вартість частки орендаря в об’єкті приватизації становить: без урахування ПДВ –
102 385,00 грн, ПДВ – 20 477,00 грн, з урахуванням ПДВ – 122 862,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 605 291,83 грн, ПДВ – 321 058,37 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 926 350,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку в зазначеному об’єкті, яка дорівнює фактичній ціні продажу цього об’єкта за вирахуванням
вартості поліпшень орендованого майна, яка становить 122 862,00 грн (в т.ч. ПДВ –
20 477,00 грн). Вартість вказаних поліпшень (з ПДВ) покупець сплачує орендарю –
СПД «Присяжний С. А.».
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ
в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ
по Одеській області.
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Грошові кошти в розмірі 192 635,02 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 17.00.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 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 ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 квітня 1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування за сприяння Регіонального відділення ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114, тел. 728-72-62.

Тернопільська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адмінбудинок загальною площею 744,4 м2
разом із земельною ділянкою.
Адреса: вул. Глибока, 19, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46002.
Балансоутримувач: ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», код за ЄДРПОУ 03118908.
Відомості про об’єкт: адмінбудинок складається з цокольного поверху виробничоскладського призначення та 1-го та 2-го поверхів адміністративного призначення,
оснащений окремими входами на цокольний поверх з прибудинкової території на рівні
поверхні землі та окремими входами на 1-й та 2-й поверхи на рівні поверхні землі. У
будівлі наявні комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація, газопостачання, які частково демонтовані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки 0,0488 га, кадастровий
номер: 6110100000:08:002:0183, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Знаходиться в зоні житлової та промислової забудови м. Тернопіль в серединній його частині.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 224 060,00 грн, у тому
числі ціна адмінбудинку – 2 072 220,00 грн, земельної ділянки – 151 840,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 444 812,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 668 872,00 грн,
у тому числі ціна адмінбудинку – 2 486 664,00 грн, земельної ділянки – 182 208,00 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після
сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі;
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації протягом одного року з моменту підписання акта передачі;
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у випадку необхідності самостійно вирішувати питання зміни її цільового призначення згідно з чинним
законодавством України; подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі
лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти в національній валюті.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 266 887,20 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911 в ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код
за ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка)
від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач ко-

штів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 03 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 07 березня 2018 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

Харківська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею
185,3 м2 в літ. «Г».
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13 – 20 загальною площею 185,3 м2
в літ. «Г», інв. № 105, рік побудови – 1973.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 480,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 12 900,00 грн; ПДВ – 2 580,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта; після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у
триденний термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому законодавством порядку; надавати Регіональному відділенню ФДМУ по
Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання
умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в заставу
покупцем об’єкта до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт за погодженням з Регіональним відділенням
ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 548,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт:
http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської
універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
банно-прального комбінату
hh Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво
банно-прального комбінату.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова,
32. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний комбінат
розташований в серединній частині населеного пункту та складається з банно-прального
комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею
918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі відсутні, рівень будівельної готовності – 66 %; будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова
цегляна будівля загальною площею 47,8 м2, фундамент – стрічковий бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі відсутні, рівень будівельної готовності –
66 % та пожежних резервуарів – наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва
та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 111 159,00 грн (сто
одинадцять тисяч сто п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок). ПДВ  – 22 231,80 грн
(двадцять дві тисячі двісті тридцять одна гривня 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 133 390,80 грн
(сто тридцять три тисячі триста дев’яносто гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести його
в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання
з 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-передавання здійснити державну реєстрацію переходу
права власності на об’єкт незавершеного будівництва в установленому законом порядку;
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства 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 13 339,08 грн (тринадцять тисяч триста тридцять дев’ять
гривень 08 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються
на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 19 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 23 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 (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 області за адресою: 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).
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а,
4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 в літ. «А-9».
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4,
5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 в літ. «А-9», рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 182 880,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 152 400,00 грн; ПДВ – 30 480,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому
законодавством порядку; надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській
області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням
умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки
після повної сплати за об’єкт за погодженням з Регіональним відділенням ФДМУ по
Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 18 288,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області на
р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт:
http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської
універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 23 березня 2018 року, час внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0342) 50-56-56 (Прикарпатська
універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057)
700-75-60 (Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

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

Продаж об’єктів групи Д
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 березня 2018 року, час внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (057) 700-75-60 (Регіональне відділення ФДМУ по Харківській області, м. Харків,
майдан Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
40-квартирного житлового будинку (друга черга)
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний
житловий будинок (друга черга).
Місцезнаходження: Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Паращука, 5.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий в державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: по будівлі в цілому закінчено
влаштування фундаментів, частково виконано стіни підвалу із бетонних блоків. Рік
початку будівництва – 1989, призупинено – в 1995 році. Готовність об’єкта становить
до 5,56 %. Технічний стан об’єкта незадовільний, об’єкт не охороняється, не огороджений, перебуває в занедбаному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,2211 га, кадастровий номер 6125010100:03:002:0210, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 539 260,00 грн (п’ятсот
тридцять дев’ять тисяч двісті шістдесят грн 00 коп.). ПДВ – 107 852,00 грн (сто сім
тисяч вісімсот п’ятдесят дві грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 647 112,00 грн
(шістсот сорок сім тисяч сто дванадцять грн 00 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання; питання землекористування покупець вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та
подальшого введення в експлуатацію об’єкта приватизації; забороняється подальше
відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту придбання його покупцем. Після спливу зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; протягом одного
року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання
будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 64 711,20 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 03 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 07 березня 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (із внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (із внесеними змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРHІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
2-квартирного житлового будинку разом із земельною
ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво 2-квартирного житлового
будинку разом із земельною ділянкою.
Адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28.
Балансоутримувач: відсутній (об’єкт повернутий у державну власність за рішенням суду).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, фундамент виконано із бетонних
блоків, стіни з червоної цегли, перекриття із залізобетонних плит, дах вкрито шифером, який місцями пошкоджений. Будівництво розпочато в 1993 році, припинено в 1995
році. Роботи з консервації не проводилися. Територія не огороджена, комунікації до
будівлі не підведені, поряд проходять мережі електропостачання, але дані про їх потужність і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,06 га; кадастровий номер
7421710100:01:007:0707; категорія земель: землі житлової та громадської забудови;
установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); вид
використання: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка); відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ  –
90 628,73 грн, у т. ч.: ціна земельної ділянки – 11 784,00 грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 78 844,73 грн. ПДВ – 18 125,75 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
108 754,48 грн, у т. ч.: вартість земельної ділянки – 14 140,80 грн; об’єкта незавершеного будівництва – 94 613,68 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передавання; подальше використання ОНБ покупець вирішує самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 10 875,45 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 березня 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 19 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840.
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відомості
приватизації

заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого порядку подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. полтава,
вул. Шевченка, 52 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) в рв фдмУ
по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 319,
тел. 676-302, 3-й поверх, каб. 319, тел: (0462) 67-63-02.

апарат ФДМУ
інформація
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
оздоровчого комплексу «прикарпаття»
разом із земельними ділянками, Що перебуває
на балансі національного банку україни
h

назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
оздоровчий комплекс «прикарпаття» разом із земельними ділянками,
що перебуває на балансі національного банку України (далі – об’єкт
приватизації).
місцезнаходження об’єкта приватизації: івано-франківська обл., м. яремче,
вул. грушевського, 7.
відомості про об’єкт приватизації: будівництво комплексу включає дві черги
будівництва.
І черга будівництва – будівля корпусу № 2 зі ступенем готовності – 96 %. повністю
завершена будівля корпусу № 2 з виконаними внутрішніми і зовнішніми опоряджувальними роботами, зі встановленими повністю укомплектованими освітлювальними
приладами, змонтованими і підключеними сантехнічними приладами та туалетними
аксесуарами, вмонтованими меблями, встановлено жалюзі, ролети та карнизи. Сама
будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. будинок побудовано за індивідуальним проектом змінної поверховості від 2-х до 4-х поверхів з підвалом і технічним горищем. площа забудови – 820,0 м2. загальна площа – 2 029,75 м2.
технічний стан будівлі задовільний. об’єкт не може експлуатуватися у зв’язку з відсутністю зовнішньої каналізації к1 (не виконане прокладання частини трубопроводу,
відсутня каналізаційна насосна станція з обв’язкою, не закінчене прокладання газопроводу високого тиску від грп до місця підключення у магістральний газопровід
(приблизно 200 м). об’єкт живиться по тимчасовій схемі 0,4 кв. початок будівництва –
лютий 2006 року. фактично припинено – грудень 2013 року. консервація об’єкта не
проводилася. об’єкт охороняється та підтримується у належному технічному стані:
забезпечено освітлення та опалення. на будівельному майданчику немає залишків
будівельних матеріалів та незмонтованого устаткування. Усі необхідні технічні умови
на підключення вищезгаданих інженерних систем є в наявності. проектно-кошторисна
документація, акти виконаних робіт та виконавча документація в наявності.
ІІ черга будівництва – проектно-кошторисна документація будівлі корпусу № 1,
контрольно-пропускного пункту, підземних очисних споруд та реконструкції відкритої
водойми. будівельні роботи іі черги будівництва не проводилися.
відомості про земельні ділянки: об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці загальною площею 2,7303 га, що складається з двох земельних ділянок:
земельна ділянка площею 2,2756 га за адресою: івано-франківська обл., м. яремче,
вул. грушевського, 7, кадастровий № 2611000000:05:009:0108; земельна ділянка площею 0,4547 га за адресою: івано-франківська обл., м. яремче, вул. грушевського, 7,
кадастровий № 2611000000:05:009:0109. земельні ділянки розділені гірською річкою
жонка з виконаним габіонним берегоукріпленням, в межах протікання її по указаній
території. територія земельної ділянки має тимчасову огорожу. цільове призначення:
землі оздоровчого призначення.
початкова ціна об’єкта приватизації без урахування пдв – 43 297 763,00 грн (сорок
три мільйони двісті дев’яносто сім тисяч сімсот шістдесят три гривні), у тому числі: об’єкта
незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «прикарпаття» загальною площею
2 335,6 м2 – 31 498 152,00 грн (тридцять один мільйон чотириста дев’яносто вісім тисяч
сто п’ятдесят дві гривні) без урахування пдв; земельних ділянок – 11 799 611,00 грн

(одинадцять мільйонів сімсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот одинадцять гривень)
без урахування пдв.
пдв об’єкта приватизації – 8 659 552,60 грн (вісім мільйонів шістсот п’ятдесят
дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні 60 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – оздоровчого комплексу «прикарпаття» загальною площею
2 335,6 м2 – 6 299 630,40 грн (шість мільйонів двісті дев’яносто дев’ять тисяч шістсот
тридцять гривень 40 копійок); земельних ділянок – 2 359 922,20 грн (два мільйони
триста п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять дві гривні 20 копійок).
початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пДв – 51 957 315,60
грн (п’ятдесят один мільйон дев’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста п’ятнадцять
гривень 60 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – оздоровчого
комплексу «прикарпаття» загальною площею 2 335,6 м2 – 37 797 782,40 грн (тридцять
сім мільйонів сімсот дев’яносто сім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок) з
урахуванням пдв; земельних ділянок – 14 159 533, 20 грн (чотирнадцять мільйонів сто
п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот тридцять три гривні 20 копійок) з урахуванням пдв.
умови продажу:
1. покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (далі – договір) сплатити ціну продажу
об’єкта приватизації.
2. в установлений договором строк прийняти об’єкт приватизації за актом
приймання-передачі.
3. виконати умови продажу об’єкта приватизації, а саме:
3.1. завершити будівництво об’єкта приватизації та увести його в експлуатацію
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі;
3.2. забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації;
3.3. подальше використання земельних ділянок, на яких розташований об’єкт
приватизації, здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України;
3.4. не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу.
4. протягом трьох місяців з дати підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та
земельних ділянок, на яких розташований об’єкт, в установленому законом порядку.
5. обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку
дії таких зобов’язань.
6. подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором, виключно за згодою фонду державного майна України, у порядку, що затверджується фондом державного майна України.
7. 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 фонду державного майна України копії документів,
що підтверджують його право власності.
8. договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню та
у випадках, передбачених законодавством, – державній реєстрації.
засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
на покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 закону України «про приватизацію державного майна».
покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням пдв.
для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує 17,00 грн за реєстрацію заяви, які вносяться на рахунок № 37183500900028. одержувач: фонд державного
майна України, державна казначейська служба України, м. київ, мфо 820172, код
за ЄдрпоУ 00032945.
грошові кошти в розмірі 5 195 731,56 грн (п’ять мільйонів сто дев’яносто п’ять тисяч
сімсот тридцять одна гривня 56 копійок), що становить 10 % початкової ціни об’єкта приватизації (гарантійний внесок), вносяться на рахунок № 37316021000058. одержувач:
фонд державного майна України, державна казначейська служба України, м. київ, мфо
820172, код за ЄдрпоУ 00032945. призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта
приватизації для участі у аукціоні з продажу об’єкта незавершеного будівництва державної власності – оздоровчий комплекс «прикарпаття» разом із земельними ділянками».
реквізити для сплати гарантійного внеску в іноземній валюті (долари сШа
та євро): одержувач: фонд державного майна України. адреса: вул. генерала алмазова, 18/9, м. київ, 01133, Україна. рахунок: 25206010023277. банк одержувача: пат
«державний експортно-імпортний банк України». адреса: вул. антоновича, 127, м. київ,

інформація
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні
h назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності
групи Ж – їдальня.
місцезнаходження: житомирська обл., лугинський р-н, с. красностав, вул. центральна, 47а.
балансоутримувач: пСп «красноставське» (житомирська обл., лугинський р-н,
с. красностав).
відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею
410,1 м2. за призначенням не використовується. рік введення в експлуатацію – 1990.
загальний стан основних будівельних елементів незадовільний. об’єкт розташований в центрі населеного пункту поруч із торговим приміщенням та малоповерховою
житловою забудовою.
відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0600 га, цільове
призначення 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови.
початкова ціна об’єкта без урахування пдв – 108 197,00 грн. пдв – 21 639,40 грн.

ÏÐÎÄÀÆ ÎÁ’ªÊÒ²Â ÃÐÓÏÈ Å

ПІДСумки
ДніпропетроВська область
інформація
про продаж державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«об’єднана інжинірингова компанія» на аукціоні

регіональне відділення фонду державного майна України по дніпропетровській області інформує про завершення приватизації акціонерного товариства
«об’єднана інжинірингова компанія» у кількості 1 875 штук, що становить 0,99%
статутного капіталу товариства, код 20272048, що зареєстроване за адресою:
49000, м. дніпро, просп. дмитра яворницького (карла маркса), 67а, який приватизовано шляхом викупу на аукціоні.
ціна продажу об’єкта – 52 458,00 грн (п’ятдесят дві тисячі чотириста
п’ятдесят вісім грн 00 коп.).
переможець аукціону – фізична особа.

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

продаж об’єктів грУпи ж
ЖитоМирська область

Україна. мфо 322313. код за ЄдрпоУ 00032945. призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у аукціоні з продажу об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – оздоровчий комплекс «прикарпаття» разом із земельними ділянками».
реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари сШа
та євро): одержувач: фонд державного майна України. адреса: вул. генерала алмазова,
18/9, м. київ, 01133, Україна. рахунок: 25206010023277. банк одержувача: пат «державний експортно-імпортний банк України». адреса: вул. антоновича, 127, м. київ, Україна.
мфо 322313. код за ЄдрпоУ 00032945. призначення платежу: «плата за реєстрацію
заяви для участі в аукціоні з продажу об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – оздоровчий комплекс «прикарпаття» разом із земельними ділянками».
кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 12 березня 2018 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 16 березня 2018 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
адреса веб-сайта організатора аукціону: www.utsb.kiev.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 фонду державного майна України від
09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592. заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа» на електронну адресу: info@utsb.com.ua. протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. київ,
вул. бульварно-кудрявська, 51, оф. 11, з 9.00 до 17.00, тел. (044) 482-07-42) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп а, д та ж, затвердженого наказом фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
додаткову інформацію можна отримати за адресою: фонд державного майна України,
м. київ, вул. генерала алмазова, 18/9, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та
передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. телефони для довідок: (044) 200-32-77, 280-42-49.
ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: івано-франківська обл., м. яремче, вул. грушевського, 7. для ознайомлення з
об’єктом необхідно звернутися до фонду державного майна України за адресою:
м. київ, вул. генерала алмазова, 18/9 в робочі дні з 10.00 до 15.00. телефони для довідок: (044) 200-32-77, 280-42-49.

початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням пДв – 129 836,40 грн.
умови продажу об’єкта приватизації: можливе перепрофілювання; протягом трьох
місяців з моменту підписання акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт; здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання санітарних,
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; набуття права користування або власності на земельну ділянку здійснювати відповідно до чинного земельного законодавства України.
покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової
ціни об’єкта приватизації.
засоби платежу: грошові кошти.
реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунках 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 12 983,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в дкСУ м. київ, код банку
820172. одержувач коштів: рв фдмУ по житомирській області, ідентифікаційний код
за ЄдрпоУ 13578893.
кінцевий термін приймання заяв – 19 березня 2018 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 23 березня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (по-

чаток аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
аукціон в електронній формі проводиться відповідно до порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом фдмУ від 09.09.2015 № 1325. заява на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 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 області, 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).

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

ореНда
ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÏÐÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑ²Â ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÎÐÅÍÄÈ ÌÀÉÍÀ
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

киїВська область
інформація
рв фдму по київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 1. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина головного учбового корпусу площею 222,1м2 за адресою: київська обл., м. ірпінь, ул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
1 642 600,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
орендна ставка: згідно з пунктами 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 5 475,33 грн без урахування пДв.
розмір гарантійного внеску становить 32 852,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 222,1 кв.м».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри,
15, рв ФДмУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 11.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем» для
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цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими
агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцї її розподілу, затвердженою
постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі
в оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу
строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню
не підлягає та зараховується до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 2. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина навчальноадміністративного корпусу площею 65,5 м2 за адресою: київська обл., м. ірпінь,
вул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
516 800 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
орендна ставка: згідно з пунктами 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 1722,67 грн без урахування пДв.
розмір гарантійного внеску становить 10 336,00 грн без урахування пдв.
реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: рв фдмУ по київській області; код за ЄдрпоУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; мфо 820172; банк: дкСУ у м. київ; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 65,5 м2».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона петлюри,
15, рв ФДмУ по київській області, реєстрація учасників проходитиме з 9.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.

4. компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. при
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем» для
цілей цього порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими
агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в
оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку
підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає
та зараховується до державного бюджету України.
звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 3. назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина учбового корпусу факультету податкової міліції площею 55,1м2 за адресою: київська обл.,
м. ірпінь, вул. Університетська, 31.
балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
орган управління: державна фіскальна служба України.
вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
433 900,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
орендна ставка: згідно з пунктами 22 додатка 2 до методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою кабінету міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
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Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 1 446,33 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: становить 8 678,00 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 55,1 кв.м».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
Конкурс буде проведено о 14.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,
15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 13.00
в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за наявності
документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в
розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного
бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для
цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими
агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорції, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в
оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку
підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає
та зараховується до Державного бюджету України.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина конференцкомплексу ЦППК з харчоблоком на 1-му поверсі площею 79,85 м2; частина
конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 2-му поверсі площею 315,1м2;
частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 3-му поверсі площею
195,8м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31.
Балансоутримувач: Університет державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.10.2017 становить
4 408 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах.
Орендна ставка: згідно з пунктами 22 додатка 2 до Методики розрахунку орендної
плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 4 %.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – жовтень
2017 року становить 14 693,33 грн без урахування ПДВ.
Розмір гарантійного внеску: становить 88 160,00 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску):
одержувач: РВ ФДМУ по Київській області; код за ЄДРПОУ одержувача 19028107;
р/р № 37315077016365; МФО 820172; банк: ДКСУ у м. Київ; призначення платежу:
«Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 590,75 кв.м».
Строк оренди: 2 роки 11місяців.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри,
15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 15.00

в кімн. 606. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 рабочих дні до дати
проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки
(за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку
та його оплату).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до
Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному
законодавством.
6. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі
звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному
чинним законодавством
7. Сплата гарантійного внеску.
Гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії. При
цьому банківська гарантія надається у вигляді безвідкличного резервного банківського
акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська
компанія) і має кредитний рейтинг інвестиційного рівня. Під «інвестиційним рівнем» для
цілей цього Порядку розуміють оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ВВВ» або вище
згідно з міжнародною рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими
агентствами, і які не мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним
органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи
робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено
до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних
днів з дня затвердження списків учасників, допущених до участі у конкурсі. Якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений
гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю учасників конкурсу з передачі в
оренду державного нерухомого майна гарантійний внесок поверненню не підлягає та
зараховується до Державного бюджету України; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає особисто
орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку
підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає
та зараховується до Державного бюджету України.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 4):
заяву про участь у конкурсі; документи, що підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 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 декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому
на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Прий
мання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00
до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Об’єкт оренди: будівля магазину, реєстровий № 14193600.11.АААБЖГ024,
площею 100,21 м2 за адресою: вул. Гайдара, 1, с. Благодатне, Золотоніський р-н,
Черкаська обл.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1-75 за
планом) площею 8,9 м2 першого поверху учбового корпусу літ. А. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26. Найменування балансоутримувача: Мукачівський державний університет (03131) 2-11-09).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Удуш К. П. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 776,65 грн/м2 станом на 23.01.2015. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 23 за планом) площею
2,0 м2 першого поверху будівлі літ. А1, А2, А3 медичного факультету. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 1. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний
університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Товт В. Ж.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 720,82 м2 грн/м2 станом на 24.03.2017. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. II за планом) площею 2,0 м2
першого поверху будівлі навчального корпусу економічного факультету літ. «А».
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3. Найменування балансоутримувача: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (тел. (095) 539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Товт В. Ж. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 720,82 м2 грн/м2 станом на 24.03.2017.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торго
вельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
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Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

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 оренди

 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення площею 2,0 м2 нежитлової будівлі (інв. № 101310002). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Старобільськ,
вул. Старотаганрогська, буд. 107а. Балансоутримувач: Регіональний сервісний центр
МВС в Луганській області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018. Платник: ПАТ «Державний ощадний банк України» Філія – Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк».
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, 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 (у календарних днях, для об’єктів нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 05 березня 2018 року о 10.00 у 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.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
242,0 м2, а саме: двоповерхова будівля штабу літ. «Б-2» площею 201,4 м2 та нежитлові приміщення в підвалі будівлі КПП літ. «В-2» площею 40,6 м2. Місцезнаходження

Вартість за незалежною оцінкою – 184 100,00 грн (без ПДВ).
Балансоутримувач – Лівобережне міжрайонне управління водного господарства.
Орган управління – Державне агентство водних ресурсів України.
Умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить
1 313,17 грн (без ПДВ);
2) учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 7 879,02 грн (без ПДВ) шляхом перерахування коштів на визначений
рахунок. РВ ФДМУ по Черкаській області, код за ЄДРПОУ 21368158, МФО 820172,
банк: Державна казначейська служба України, призначення платежу: гарантійний
внесок від учасника конкурсу на право оренди;
3) термін укладення договору оренди – на 2 роки 364 дні;
4) заборона приватизації та передачі об’єкта оренди в суборенду
5) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим ніж стартовий розмір
орендної плати та відповідати орендним ставкам, що застосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом;
6) своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за
звітним) з урахуванням її індексації;
7) забезпечення виконання зобов’язань зі сплати за оренду (на дату укладення
договору оренди сплата завдатку у розмірі трьох орендних плат за базовий місяць
оренди, який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди; у разі невчасного виконання зобов’язань: сплата пені, штрафу, неустойки);
8) внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
не менш як за шість місяців;
9) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж зазначена у висновку про
вартість об’єкта оренди, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
10) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до заяви орендаря;
11) здійснення витрат, пов’язаних з утриманням орендованого майна. Протягом
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю;
12) дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта, забезпечення збереження
орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснення заходів протипожежної безпеки;
13) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших
видів ремонту орендованого майна;
14) надання працівників для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі їх настання або загрози виникнення);
15) компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки
об’єкта оренди та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди копій
підтвердних документів.
16) переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі; документи, що підтверджують гарантійний внесок;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди), крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; довідку
про відкриття рахунка в банківській установі із зазначенням реквізитів рахунка; відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку 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;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропозиції до умов
договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендованого майна, пропозиції
щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо) – відображаються в
проекті договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведений об 11.00 6 березня 2018 року
у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка,
205, кімн. 309, м. Черкаси, в присутності конкурсантів або їх уповноважених
представників.
Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) подаються
в окремому конверті з написом: «На конкурс по оренді, що відбудеться 06 березня
2018 року, об’єкт оренди: будівля магазину площею 100,21 кв.м за адресою: вул. Гайдара, 1, с. Благодатне, Золотоніський р-н, Черкаська обл.», запечатаному печаткою
учасника конкурсу.
Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі з конкурсними пропозиціями
(крім пропозицій щодо розміру орендної плати) – до 17.00 28 лютого 2018 року. Заяви
приймаються за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси (приміщення
регіонального відділення).
Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непрозорих
конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди державного
майна регіонального відділення за телефонами: (0472) 37-34-48, 37-30-01 та на вебсайті ФДМУ: www.spfu.gov.ua.

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Балансоутримувач: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Спецбуд-Захід».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі КПП літ. «В-2» загальною площею 52,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Балансоутримувач:
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Обслуговуючий кооператив
«Житлово-будівельний кооператив «Роял Парк».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 28 – 32 загальною площею 131,0 м2 на першому поверсі адміністративного корпусу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 17. Балансоутримувач:
Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний коледж». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Червоноград,
вул. В. Стуса, 17. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Кейтерінг Сервіс Кампані».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованих нежитлових приміщень № 14,
29 – 31 загальною площею 147,0 м2 на цокольному поверсі будівлі гуртожитку
(літ. «А-6»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 114. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Спартак».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 6 площею
30,0 м2 на першому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-поліграфічне
підприємство МО України «Армія України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шульган Назар Ігорович.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 9,2 м2
на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Городок, вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку
Городоцької районної державної адміністрації Львівської області. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
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розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Городоцька спілка соціального захисту бійців
АТО та сімей загиблих».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 89 площею
87,1 м2 на третьому поверсі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-поліграфічне
підприємство МО України «Армія України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Ковалик Володимир
Васильович.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (підвалу) загальною площею
184,2 м2, а саме: ХІІІ-ХІХ, ХХІІ, які розміщені у підвалі будівлі. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Львівські традиції».
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 600,0 м2
в будівлі корпусу № 1 (транспортний цех) літ. «2 Б-1». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Конюшинна, 24. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Володар-Агро».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 21,9 м2 на першому поверсі
лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет
ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ
«Хмельницький центр нових технологій і інновацій». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення (нерухомість комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 19,8 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 1,8 м2) на сьомому поверсі лабораторного
корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Демешко Ігор
Анатолійович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення (нерухомість
комплексного використання, (об’єкти, які поєднують два та більше способів використання), крім виробничо-складської).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення,
додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, органі
заційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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 оренди

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 73,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 6. Платник робіт з
оцінки: ФОП Григорян О. Г. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМу по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
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оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу)
для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач), за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літера В). Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 2 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без земельної
ділянки. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком:
основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ. Б) – 1 391,1 м2,
гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ.
Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів:
762 776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 5 000,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект». Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. Комісією
не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
Конкурси відбудуться 28 лютого 2018 року о 12.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок
за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: 340,00 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити

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

відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 8 100,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу)
для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на балансі
ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (літера Б). Балансова
первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної
оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 2 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

Мета проведення оцінки: для цілей бухгалтерського обліку. Замовник та платник
робіт з оцінки: Державне підприємство «Національний академічний драматичний
театр ім. Івана Франка».
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Кількість земельних ділянок: 1 (одна).
Розмір земельної ділянки: 0,1587 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Київ,
вул. Ямська, 68 (кадастровий номер 8000000000:79:034:0005). Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 5 043 210,78
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року о 12.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 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 є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

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

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу)
для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ-2107,
1995 року випуску, реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний номер 274) та
причеп «Турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер КІ 8815 (інвентарний
номер 270) колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект», що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01001,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2018 року об 11.45 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 22 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 1 400,00 грн.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
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