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Додаток виходить щопонеділка та щосереди
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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Закарпатська область
Перший поверх адмінбудівлі літ. А’ загальною площею приміщень 195,2 м2 за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11, що перебуває на балансі Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі юридичною особою за 383 685,60 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч. ПДВ – 63 947,60 грн.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: вагон пересувний, 1990 р. в.
Адреса об’єкта: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка.
Балансоутримувач: ПАТ «Жорнище», код за ЄДРПОУ 00414210, адреса: 22721, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка,17.
Відомості про об’єкт: вагон пересувний 1990 р. в., площею 8,03 м2, металевий, верх з шиферу, стан
задовільний, розташований на території підприємства ПАТ «Жорнище».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 10 892,00 грн. ПДВ – 2 178,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 13 070,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після сплати в повному обсязі прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта, що становить 130,70 грн з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 1 307,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською універсальною біржею, (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua,
тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь
в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі
змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 	Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10,
каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2 загальною
площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами
№ 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 –
2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1,
№ 2. Рік побудови – 1990. Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні
ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 540 407,00 грн, ПДВ – 308 081,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 848 488,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 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 вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 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 184 848,84 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 овочесховища, розташованого за адресою: 49000,
м. Дніпро, просп. Свободи, 187б»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://
www.uub.com.ua) 23 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 ФДМУ 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 електрон
ному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Дніпропетровської філії Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська
(Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати 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.

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

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею
141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівла складу літ. А-1 з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт не експлуатується,
перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в несправному стані. Земельна ділянка
під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 75 638,00 грн, ПДВ – 15 127,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 90 765,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 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, покупцем вирішується 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 – нежитлова будівля літ. А-1, з
підвалом літ. А п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, розташована за адресою: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 10б, 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 9 076,56 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 літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а, розташованої за адресою: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Січеславська, 10б»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua) 23 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 ФДМУ 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 електрон
ному 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
ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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: нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 в житловому
будинку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21, прим. 56.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01354527, ПрАТ «Дніпропетровська пересувна механізована
колона № 246».
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення № 56 на 1-му поверсі житлового будинку.
Загальна площа – 45,8 м2. Будинок введено в експлуатацію у 1970 році, І групи капітальності. Приміщення потребує ремонту. Є окремий вхід. Має підведення систем комунікацій.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 75 179,00 грн, ПДВ – 15 035,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 90 214,80 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 подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в
порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець 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 9 021,48 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 – нежитлове приміщення № 56 загальною площею 45,8 м2 в
житловому будинку № 21 літ. А-4 на І поверсі, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21, прим. 56»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
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відомості
приватизації

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катерино
славська» (http://www.tbe.com.ua) 23 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 ФДМУ 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 ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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-4) загальною площею 1849,7 м2
з огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023, ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом (літ. Ап/д), прибудовою літ. а,
загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4, огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962. Будівля не обладнана системою центрального
опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 583 335,00 грн, ПДВ – 316 667,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 900 002,00 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом, вирішується
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 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 190 000,20 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 – нежитлової будівлі (літ. А-4), загальною площею 1849,7 м2 з огорожею
та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 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 ФДМУ 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 ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Берегівський кар’єр»,
що орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Берегівський кар’єр», який орендується ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Балансоутримувач: ПрАТ «Берегівський кар’єр».
Адреса об’єкта: 90260, Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ференца Ракоці ІІ, 245.
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 32703031.
Вид діяльності об’єкта: виробництво неметалавих мінеральних виробів, н. в. і. у;
добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого
сланцю; добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н. в. і. у; тощо.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять: 37 будівель та споруд, 21 трансортний засіб, 125 одиниць обладнання, устаткування, приладів, меблів,
та іншого майна. Об’єкти, які не підлягають приватизації та не входять до складу
ЄМК, відсутні.
Відомості про земельні ділянки: у користуванні ПрАТ «Берегівський кар’єр» відповідно до договорів оренди перебуває земельна ділянка площею 33,8724 га , у т. ч.:
13,3857 га – на території Берегівської міської ради та 20,4867 га – на території Мужіївської сільської ради Берегівського району.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території
підприємства не утворюються і не зберігаються.
Об’єкт переданий в оренду ПрАТ «Берегівський кар’єр», термін дії договору оренди до 05.02.2019.
Основні показники діяльності підприємства
Найменування показника
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн
1642
2301
3143
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
(84)
38
53
Рентабельність, %
–
0,02
0,02
Вартість активів, тис. грн
15498
15436
15936
Дебіторська заборгованість, тис. грн
218
152
574
Кредиторська заборгованість, тис. грн
475
375
822

2017 рік
2770,2
(969,6)
–
16631,9
145,7
771,8

Кількість працівників станом на 31.10.2017 – 19.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 12 261 000,00 грн (дванадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча грн 00 коп), ПДВ – 2 452 200,00 грн
(два мільйони чотириста п’ятдесят дві тисячі двісті гривень 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 14 713 200,00 грн
(чотирнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч двісті гривень 00 коп.).
Умови продажу: збереження основних видів діяльності підприємства протягом п’яти
років з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником всіх
прав та обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих
місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці, правил протипожежної безпеки
та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або
вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі
пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації; забезпечення соціальних
гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; здійснення заходів
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних
та екологічних норм; питання землекористування вирішується покупцем після укладення
договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; не перешкоджати
продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали,
відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки;
подальше відчуження об’єкта приватизації та/або передача його в заставу до повного
виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу здійснюється виключно за згодою
РВ ФДМУ по Закарпатській області, яка надається відповідно до порядку, встановленого
ФДМУ, та законодавством України із збереженням для нового власника зобов’язань покупця за договором купівлі-продажу, які не виконані на момент відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних та
юридичних осіб – резидентів України; грошові кошти у вільно конвертованій валюті
для фізичних та юридичних осіб – нерезидентів України.
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Реквізити для сплати грошових коштів, що становить 10 % початкової
ціни об’єкта приватизації, та сплати реєстраційного внеску за подання
заяви в національній валюті України для фізичних та юридичних осіб –
резидентів України.
Грошові кошти в сумі
Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України
1 471 320,00 грн,
по Закарпатській області;
що становить 10%
Рахунок № 37316006018418;
початкової вартості
Банк одержувача – Державна казначейська служба України м.Київ;
продажу об’єкта
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 22111310;
Призначення платежу: грошові кошти, що становить 10 % початкової вартості
продажу об’єкта
Реєстраційний внесок
Одержувач коштів – Регіональне відділення Фонду державного майна України
у сумі 17,00 грн
по Закарпатській області;
Рахунок № 37182500900001;
Банк одержувача – ГУДКСУ по Закарпатській області;
МФО 812016;
Код за ЄДРПОУ 22111310;
Призначення платежу: сплата реєстраційного внеску за подання заяви
Реквізити для сплати грошових коштів, що становить 10 % початкової
вартості продажу об’єкта, та сплати реєстраційного внеску за подання
заяви у вільноконвертованій валюті (долари США):
Payment details for deposit cash in the amount of 10 % of the starting price of
the Privatization object and for registration fee to participate in the auction in
foreign currency (USD):
Грошові кошти в сумі
Одержувач: Регіональне відділення
Receiver: The Regional office of the State
1 471 320,00 грн, що
Фонду державного майна України по За Property Fund of Ukraine in Zakarpattia
становить 10 % початкової карпатській області
region
вартості продажу об’єкта Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужго Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod
(за курсом Національного
род, Закарпатська обл., 88000, Україна
town, Zakarpattia region, 88000, Ukraine
банку України на день сплати Рахунок: 25203053800198
Account: 25203053800198
реєстраційного внеску)
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
Funds in the amount of
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
1,471,320.00 UAH that is 01001, Україна
01001, Ukraine
10 % of object starting price МФО 312378
MFO 312378
(According to exchange
SWIFT: PBANUA2X
rate of National Bank of
Код за ЄДРПОУ 22111310
YeDRPOU code: 22111310
Ukraine on the date of the
Призначення платежу: Грошові кошти, Purpose of payment: Funds in the
registration fee payment)
що становлять 10% початкової ціни об’єкта amount of 10% of object starting price
Реєстраційний внесок
Одержувач: Регіональне відділення
Receiver: The Regional office of the State
у сумі 17,00 грн (за курсом Фонду державного майна України по За Property Fund of Ukraine in Zakarpattia
Національного банку
карпатській області
region
України на день сплати
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужго Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod
реєстраційного внеску)
род, Закарпатська обл., 88000, Україна
town, Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Registration fee in the
Рахунок: 25203053800198
Account: 25203053800198
amount of 17.00 UAH
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
(According to exchange
Адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv city,
rate of National Bank of
01001, Україна
01001,Ukraine
Ukraine on the date of the
МФО 312378
MFO 312378
registration fee payment)
SWIFT: PBANUA2X
Код за ЄДРПОУ 22111310
YeDRPOU code: 22111310
Призначення платежу: Плата за реєст Purpose of payment: Registration
рацію заяви
payment for the participation in the auction
Реквізити для сплати грошових коштів , що становить 10 % початкової
вартості продажу об’єкта, та сплати реєстраційного внеску за подання
заяви у вільноконвертованій валюті (євро):
Payment details for deposit cash in the amount of 10 % of the starting price
of the Privatization object and for registration fee to participate in the auction
in foreign currency (Euro):
Грошові кошти в сумі
Одержувач: Регіональне відділення
Receiver: The Regional office of the
1 471 320,00 грн, що ста- Фонду державного майна України
State Property Fund of Ukraine in
новить 10 % початкової
по Закарпатській області
Zakarpattia region
вартості продажу об’єкта Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужго Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod
(за курсом Національно- род, Закарпатська обл., 88000, Україна town, Zakarpattia region, 88000, Ukraine
го банку України на день Рахунок: 25202053800058
Account: 25202053800058
сплати реєстраційного
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
внеску)
Адреса: вул. Грушевського, 1Д,
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv
Funds in the amount of
м. Київ, 01001, Україна
city, 01001, Ukraine
1,471,320.00 UAH that is МФО 312378
MFO 312378
10 % of object starting price
SWIFT: PBANUA2X
(According to exchange
YeDRPOU code: 22111310
Код за ЄДРПОУ 22111310
rate of National Bank of
Призначення платежу: Грошові ко
Purpose of payment:
Ukraine on the date of the шти, що становлять 10 % початкової
Funds in the amount of 10 % of object
registration fee payment) ціни об’єкта
starting price
Реєстраційний внесок у Одержувач: Регіональне відділення
Receiver: The Regional office of the
сумі 17,00 грн (за курсом Фонду державного майна України по
State Property Fund of Ukraine in
Національного банку
Закарпатській області
Zakarpattia region
України на день сплати
Адреса: вул. Собранецька, 60, м. Ужго Address: 60 Sobranetska Str., Uzhhorod
реєстраційного внеску) род, Закарпатська обл., 88000, Україна town, Zakarpattia region, 88000, Ukraine
Registration fee in the
Рахунок: 25202053800058
Account: 25202053800058
amount of 17.00 UAH
Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» Bank of Receiver: PJSC CB «PRIVATBANK»
(According to exchange
Адреса: вул. Грушевського, 1Д,
Address:1D Hrushevskoho Str., Kyiv
rate of National Bank of
м. Київ, 01001, Україна
city, 01001,Ukraine
Ukraine on the date of the МФО 312378
MFO 312378
registration fee payment)
SWIFT: PBANUA2X
Код за ЄДРПОУ 22111310
YeDRPOU code: 22111310
Призначення платежу: Плата
Purpose of payment: Registration
за реєстрацію заяви
payment for the participation in the auction
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 16 березня 2018 року.
Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в акціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код
за ЄДРПОУ 13953115).
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий; стіни
шлакові; перекриття дерев’яне; покрівля азбестоцементна, підлога цементна, мозаїчна,
внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водне пофарбування, металопрофіль; зовнішнє опорядження – керамічна плитка. Загальна площа – 81,5 м2. Рік побудови – 1984.
об’єкт розташований в середній зоні с. Коханівка. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 700,00 грн, ПДВ – 4 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 27 240,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити
ціну продажу об’єкта; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт до
сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором 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 подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта
є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 724,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592 зі змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній біржі
(36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, електронна
пошта: info@centrex.com.ua.). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Термін приймання заяв до – 16.00 12 березня 2018 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322) 2-24-86.

НФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського,1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
А д р е с а б а л а н с о у т р и м у в а ч а : 3 9 0 0 1 , П о л т а в с ь к а о б л . , м .  Г л о б и н е ,
вул. Володимирівська,144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття – з/б плити; підлога – бетонна, керамічна плитка; покрівля – азбестоцементні листи; внутрішнє
опорядження – штукатурка, побілка, водяне пофарбування; інженерні комунікації –
електрика. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий
номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі житлової
та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 50 700,00 грн, ПДВ – 10 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 60 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити
ціну продажу об’єкта; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт;
подальше використання земельної ділянки покупець об’єкта визначає самостійно в межах
чинного законодавства після набуття право власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт до
сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором 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 подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого
зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта
є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 6 084,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, р/р
№ 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://сentrex.com.ua.) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній біржі (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, електронна пошта:
info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржи оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел.: (0532)
56-35-55, 2-24-86.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 (разом із
земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська
обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992 році. У будівлі
магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час не експлуатується та
не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше
використання об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650 м2. Категорія земель: землі житлової
та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ  – 227 763,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
169 554,00 грн, земельної ділянки – 58 209,00 грн.
ПДВ – 45 552,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 273 315,60 грн, у т. ч. будівлі
магазину – 203 464,80 грн, земельної ділянки – 69 850,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець;
дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт приватизації; дотримуватись
санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки
та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію
нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта приватизації в
установленому законом порядку; подальше відчудження об’єкта приватизації аукціону
за договором купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі
зміни власника об’єкта приватизації покупець повинен покласти всі зобов’язання за
договором на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до
нього права власності на об’єкт приватизації подає до державного органу приватизації
копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 331,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 12 березня 2018 року включно до17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 березня 2018 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
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об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 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 в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77, тел.:
(0362) 63-58-19, 26-25-56.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
м2.

hh Назва об’єкта: будівля магазину № 69 загальною площею 35,8
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, «Гловашівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: одноповерхова окремо розташована цегляна будівля.
Конструктивна схема будівлі: з повздовжніми опорними стінами із дерев’яними перекриттям та підлогою, азбестоцементною покрівлею, обладнана системою електропостачання (в неробочому стані). Фізичний знос об’єкта – 38 %.
Об’єкт перебуває на території залізничної станції, в периферійній частині села,
в зоні житлової забудови. До будівлі є під’їзд для автотранспорту з можливістю стоянки для автомобілів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 680,00 грн, у т.ч. ПДВ  –
4 280,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм,
правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 568,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі
України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля, магазин загальною площею 36,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Тростянецький р-н, Кам’янська сільська рада,
«Бакирівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля із залізобетонним
перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, бетонною підлогою, обладнана системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується останніх п’ять років. Фізичний
знос об’єкта – 54%. Будівля об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із твердим
покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції,
поблизу населеного пункту с. Кам’янка.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 120,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
3 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм,
правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку,
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вноситься на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: магазин № 43 загальною площею 37,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с/р Верхньосироватська, Золотницький станція, будинок 43.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: будівля об’єкта – окремо розташована, цегляна із залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, обладнана системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується протягом останніх п’ять років. Фізичний знос об’єкта –
54 %. Будівля об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям для
автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції (наявний пішохідний
потік – користувачів залізницею), поблизу населених пунктів с. Стінка, с. Залізняк.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 960,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм,
правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 196,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вноситься на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 12 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.03.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В1–1)
загальною площею 100,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА» (код за ЄДРПОУ 21355747).
Адреса балансоутримувача: 19615, Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6.
Інформація про об’єкт: підвальне приміщення в одноповерховій цегляній будівлі,
1987 року будівництва, загальною площею 100,4 м2. Фундамент бетонний; стіни, перегородки цегляні; покрівля – руберойд; підлога бетонна; двері дерев’яні; вікна відсутні;
внутрішнє опорядження – емульсійна фарба.
Об’єкт не використовується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи ґрунтові. Внутрішні мережі комунікацій відсутні. Загальний фізичний стан задовільний,
фізичний знос – 39 %.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
8,09 га, яка надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «НИВА». Під об’єкт земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 69 000,00 грн, ПДВ – 13 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 82 800,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта; покупець повинен здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки
під час експлуатації об’єкта згідно з чинним законодавством України; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання об’єкта
незавершеного будівництва комунальної власності
територіальної громади с. Данилово Хустського
району – сільського будинку культури
разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво сільського будинку культури
разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 90443, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Данилово, вул. Миру, 54.
Баласоутримувач об’єкта: Данилівська сільська рада (код за ЄДРПОУ 04350010).
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівництва (ОНБ) – сільський будинок культури являє собою двоповерхову будівлю з підвалом (літ. А-Пд-ІІ)
загальною площею приміщень 1 204,5 м2. Матеріал фундаменту стрічковий, бетонний,
стіни цегляні, міжповерхове перекриття – збірні залізобетонні плити, покрівля – азбестоцементні листи; віконні та дверні прорізи відсутні; інженерні мережі відсутні. Тимчасові будівлі та споруди на території земельної ділянки, відведеної під будівництво,
відсутні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику
відсутні. Проектно-кошторисна та виконавча документація на ОНБ відсутня. Відстань
від меж ОНБ до автомобільної дороги загального користування – 10 м. Початок будівництва – 1980 рік, припинення будівництва – 1988 рік. Ступінь будівельної готовності – 49,6 %. Технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних чинників та
відсутності консервації відбувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину, випадіння цегли з кладки, поширення тріщин та всю висоту будівлі. За даними
технічного висновку про стан основних будівельних конструкцій, наданого ТОВ «ПБК
Закарпатреконструкція», встановлено, що ОНБ не відповідає вимогам міцності, надійності та безпечній експлуатації і рекомендовано повний демонтаж будівлі.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1898 га, кадастровий номер
2125382600:01:001:0110, цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель закладів освіти. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки:
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта транспорту площею 0,0163 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 346 011,00 грн, у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 205 312,00 грн,
вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 140 699,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 69 202,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 415 213,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити розбирання об’єкта; забезпечити виконання вимог
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового
призначення згідно з чинним законодавством України. Зміна цільового призначення земельної ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37181501900001, МФО 812016 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною
площею 35,3 м2 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області (код за
ЄДРПОУ 02357999). Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія
Дашковича, 39.
Інформація про об’єкт: вбудований одноповерховий цегляний гараж загальною
площею 35,3 м2 (літ. «А»), до складу якого входять: бокс № 1 – 18 м2 з оглядовою ямою –
4,0 м2; бокс № 2 – 17,3 м2. Рік побудови – 1974. Фундаменти бутобетонні; стіни, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон; внутрішнє оздоблення – побілка стелі, стін. Інженерні мережі – електропостачання. Висота приміщень – 2,80
м. Під’їзні шляхи – дороги з твердим покриттям. Об’єкт за призначенням не використовується. Санітарно-технічний стан задовільний, фізичний знос – 34,55 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0069 га (під забудовою
(гаражем) – 0,0048 га, під площадкою, проїздами – 0,0021 га). Кадастровий номер
7122255100:01:005:0321, цільове призначення: 1.12.9 – землі іншого громадського
призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 37 150,00 грн,
у т. ч.: гаража з оглядовою ямою – 34 600,00 грн; земельної ділянки – 2 550,00 грн.
ПДВ – 7 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 44 580,00 грн,
у т. ч.: гаража з оглядовою ямою – 41 520,00 грн; земельної ділянки – 3 060,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
приватизації покупець вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки під час експлуатації об’єкта згідно з чинним законодавством України; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 458,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 березня 2018 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: http:// www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Продаж об’єктів групи Д
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ у
Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 280 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036,
МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення
платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 23 березня 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Грошові кошти в розмірі 41 521,32 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою (гарантійний внесок), перераховуються на
р/р № 37316006018418, в ДКСУ по Закарпатській області, МФО 820172, одержувач –
РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в п’ятницю та передсвяткові дні – з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до дати проведення аукціону.
Кінцевий термін приймання заяв на учать в аукціоні (за 3 дні до дати проведення
аукціону) – 07 березня 2018 року до 15.45.
Аукціон буде проведено 12 березня 2018 року об 11.00 за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Данилово, вул. Миру, 54.
Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закарпатській області (м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефони для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83).

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної
власності – корпусу № 71
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 71 у складі:
недобудована будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б;
недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля, літ. Г;
недобудований навіс, літ. Д; паркан № 1 разом із земельною ділянкою площею
1,2613 га, кадастровий номер земельної ділянки 2321510100:14:002:0019.
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська (Червоноармійська), 7б.
Зберігач: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Ріст»», код за ЄДРПОУ
25221038, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 5.
Відомості про об’єкт: ОНБ розташований у центрі м. Вільнянськ, поряд із залізничним вокзалом та трасою державного значення. Літ. А являє собою триповерхову
залізобетонну будівлю. По будівлі виконано стіни, перекриття перегородки, міжповерхові марші, покрівля та підлога відсутні. Літ. Б: фундамент-залізобетонний, стіни
із шлакоблоків, міжповерхові перекриття залізобетонні, підлога бетонна, покрівля
відсутня, перекриття відсутнє. Літ. В: фундамент – залізобетонний, стіни із залізобетонних блоків, міжповерхові перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня,
підлога відсутня. По літ. Г виконано залізобетонний фундамент. По літ. Д виконано
стіни – залізобетонні стовпи. Паркан № 1: залізобетонний. Інженерні мережі по ОНБ
не виконувались. Ступінь будівельної готовності – 50 %. Рік побудови – 1989.
Земельна ділянка площею 1,2613 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; категорія земель – землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 636 841,00 грн, у т. ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – корпусу № 71 у складі: недобудована будівля
корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна

підстанція, літ. В; недобудована будівля, літ. Г; недобудований навіс, літ. Д; паркан
№ 1 – 682 541,00 грн; вартість земельної ділянки – 954 300,00 грн.
ПДВ – 327 368,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 964 209,20 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення
в експлуатацію об’єкта; під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта
використовувати земельну ділянку без зміни її цільового призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; завершити будівництво об’єкта та
ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу з можливістю зміни його цільового призначення; повідомити
державний орган приватизації про завершення будівництва об’єкта та введення його в
експлуатацію протягом п’яти календарних днів; подальше відчуження об’єкта можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 196 420,92 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО  820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач –
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19 березня 2018 року до
17.00.
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 цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії
Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120,
з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв

19 лютого 2018 року
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на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00, у п’ятницю – з
8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва – одноповерхового
4-кімнатного житлового будинку з підсобним
господарським приміщенням
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським
приміщенням.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року, призупинено в червні 1995 року. Заходи щодо консервації не здійснювались. Загальна
площа за проектом – 108,49 м2, житлова площа за проектом – 50,82 м2, будівельний

об’єм за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час припинення будівництва – 14 %. Бетонні стрічкові фундаменти у задовільному стані, цоколь – у незадовільному, цегляні перегородки мають пошкодження, перекриття відсутнє. Фізичний
знос: 75 %. Відстань до автодороги Київ–Харків–Довжанський – 0,4 км; меж обласного
центру м. Полтави – 13,0 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,1237 га. Кадастровий номер 5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 23 800,00 грн, ПДВ – 4 760,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 28 560,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації;
завершити будівництво об’єкта та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з
моменту підписання акта приймання-передачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки,
охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати
відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; 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; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий
строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за

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

Продаж об’єктів групи Ж
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – дитячого комбінату № 2 (63)
(недіючий)
hh Назва об’єкта: дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2, цегляна
господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – вимощення,
№ 1 – 3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік введення в
експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 618 120,00 грн, ПДВ – 123 624,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 741 744,00 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
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 вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в
ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 74 174,40 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 – дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 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 ФДМУ від 09 вересня 2015 року
№ 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://www.
uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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 – сірководневої лікувальні
hh Назва об’єкта: сірководнева лікувальня.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Приватне акціонерне товариство
«Євраз Дніпровський металургійний завод» за адресою: 49064, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова будівля сірководнева лікувальня
літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ. а, входом в підвал літ. а’,
кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними стінками № 3, 5, 6,
сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2. Рік побудови – 1951. На
даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації.
Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 989 731,00 грн, ПДВ – 397 946,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 387 677,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 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 вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу 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 приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в
ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 238 767,72 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 – сірководнева лікувальня, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 23 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

19 лютого 2018 року

методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 2 856,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані
об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua.) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній біржі (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, електронна пошта:
info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі оригінал заяви
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.: (05322)
56-35-55, 2-24-86.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
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 ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – пансіонату «Блакитні озера»
hh Назва об’єкта: пансіонат «Блакитні озера».
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: до складу пансіонату входить нерухоме майно (будівлі та споруди) у кількості 27 од., у т. ч.: будівля профілакторію на 104 місця площею 2 802,3 м2,
каналізаційна насосна станція площею 27,9 м2, підстанція трансформаторна, станція насосна площею 12,0 м2, водонапірна башта, чотири будинки відпочинку площами 67,6 м2,
76,5 м2, 75,6 м2, 99,2 м2, дві альтанки, три навіси, два сараї, два пожежних водоймища,
котельня площею 194,4 м2, вбиральня, прохідна площею 11,7 м2, гараж, стоянка для
автомобілів, волейбольний майданчик, паркан, покриття доріг, тротуарів, високовольтна
лінія електропередачі. Роки побудови – 1986, 1990, 1991, 2000, 2002. Також до складу
об’єкта входять: машини та обладнання у кількості 42 од. (ліфт вантажний, шафа холодильна, шафа пекарська, бак для рідкого палива, щит станції управління, 3 холодильники,
2 електропечі, гойдалки, ліхтарі); малоцінні необоротні активи у кількості 303 од. (стіл
журнальний, ліжко, стіл обідній, стіл письмовий, матраци, подушки, стільці, шафи для
одягу, тумби тощо), зелені насадження у кількості 501 од. Все майно потребує ремонту.
Пансіонат розташований в курортній зоні с. Щурове, відстань до річки 800 м. Пансіонат
розташований на земельній ділянці площею 3,5 га
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 382 040,00 грн, ПДВ – 476 408,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 858 448,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Зберігати основний профіль (вид) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 285 844,80 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 березня 2018 року. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: 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
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 28 584,48 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – пансіонату «Мебельщик»
hh Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання). Адреса
балансоутримувача: 91463, Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. ім. Генерала Дідоренка, буд. 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1 (літ. А-1)
площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2 (літ. В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4 (літ. Д-1) площею
39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6 (літ. Ж-1) площею
65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ. И-1) площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9 (літ. Л-1) площею 20,6 м2, будиночок
№ 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок № 11 (літ. Н-1) площею 20,2 м2, будиночок
№ 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душова-вбиральня (літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1,
ворота № 2. Рік побудови – 1968. Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га. Усе нерухоме майно потребує капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 298 000,00 грн, ПДВ – 59 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 357 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Провести капітальний ремонт об’єкта протягом 2 років після набуття права
власності на об’єкт.
2. Після завершення робіт з капітального ремонту зберігати основний профіль
(вид) діяльності об’єкта.

3. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт.
4. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
5. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна.
6. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 35 760,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 березня 2018 року. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: 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
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 576,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні-магазину
hh Назва об’єкта: їдальня-магазин.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 466,3 м2,
1987 року побудови, розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити;
підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід, водопровід. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий
номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель:
землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 900,00 грн, ПДВ – 12 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 76 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації;
збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної ціни продажу; здійснити реєстрацію права власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; 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; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх
зобов’язань за договору виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого
відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у
двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати
державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності;
договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями,
що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 668,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua.) 16 березня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній біржі (36014,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35, електронна пошта:
info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі оригінал заяви
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 березня 2018 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.: (05322)
56-35-55, 2-24-86.
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Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Донецькій області оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» № 13 (1137) від 12.02.2018 на стор. 2,
вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалеж
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
1 Міністерство охорони
38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
Нежитлові приміщення в будівлі 38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., смт Ружин,
43,8
87 250,00
здоров’я України
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
(літ. А-2)
вул. О. Бурди, 53
2 Міністерство охорони
38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
Нежитлове приміщення в будівлі 38499986.1.НЧИЮЦЛ2681 Житомирська обл., смт Ружин,
8,9
17 800,00
здоров’я України
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
(літ. А-2)
вул. О. Бурди, 53
3 Державна казначейська 37937308, Управління державної казначейської служби України в Олевському районі Житомир Нежитлові приміщення на 1-му
37937308.1.АААГБГ671 м. Олевськ, вул.Володимир
89,0
149 520,00
служба України
ської області, м.Олевськ, вул.Володимирська,5, тел. (235) 2-12-55
поверсі адмінбудівлі
ська, 5

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можли
мета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення релігійної організації, що не займа
ється підприємницькою діяльністю
2 роки 364 дні
Розміщення офіса (надання юридичних послуг)
2 роки 364 дні

Розміщення офіса

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контак
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
найменування
місцезнаходження
мета використання
тний телефон)
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба України з питань безпеч
00699394, Надвірнянська районна державна лікарня Приміщення Гаврилівської 00699394.3.ШХБСЦТ048 Івано-Франківська обл., Надвірнянський
36,4
48 480,00
2 роки 11 місяців 21,6 м2 – продаж непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виро
ності харчових продуктів та захисту споживачів ветеринарної медицини, 8, тел. (03475) 2-86-34
ветеринарної дільниці
р-н, с Гаврилівка, вул. Л. Українки, 61
станом на 31.10.2017
бів; 14,8 м2 – продаж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

№
з/п

Назва органу управління

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

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

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

найменування

1 Міністерство інфра
структури України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл.,
м. Бориспіль, тел.:( 044) 281-74-96, 281-70-22

2 Державне агентство лі
сових ресурсів України
3 Міністерство інфра
структури України
4 Міністерство інфра
структури України
5 Міністерство інфра
структури України
6 Міністерство інфра
структури України
7 Державне агентство
водних ресурсів України
8 Державне агентство
водних ресурсів України
9 Національна поліція
України

Державне підприємство «Вищедубечанське лісове господарство», 07342,
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Пірнове, тел. (04596) 4-81-79
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль-7,
тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль-7,
тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль-7,
тел. (044) 281-74-96
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, м. Бориспіль-7,
тел. (044) 281-74-96
1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства ім.
Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37
1033987, Бортницьке міжрайонне управління водного господарства ім.
Гаркуші М. А., 02088, м. Київ, вул. Є. Харченка, 34, тел. (044) 563-12-37
40108981, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Націо
нальної поліції України», 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна за максимально
місцезнаходження
мета використання
на пло незалежною оцін можливий
ща, м2 коюбез ПДВ, грн строк оренди
—
Київська обл., м. Бориспіль,
315,9
12 856 423,00
60 місяців Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів теле
Аеропорт
комунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
—
Київська обл., Вишгородський р-н, 1 080,0
480 800,00
2 роки
Провадження виробничої діяльності
с. Пірнове, вул. Київська, б/н
11 місяців
—
Київська обл., Міжнародний аеро
2,0
191 000,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
порт «Бориспіль», м. Бориспіль-7
—
Київська обл., Міжнародний аеро
2,0
191 000,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
порт «Бориспіль», м. Бориспіль-7
—
Київська обл., Міжнародний аеро
2,0
191 000,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
порт «Бориспіль», м. Бориспіль-7
—
Київська обл., Міжнародний аеро
2,0
191 000,00
1 рік
Розміщення термінала самообслуговування
порт «Бориспіль», м. Бориспіль-7
01033987.1.АААБГВ313 Київська обл., м. Бориспіль,
100,0
270 100,00
2 роки
Розміщення складу
вул. Запорізька, 18
11 місяців
01033987.1.АААБГВ313 Київська обл., м. Бориспіль,
80,0
216 100,00
2 роки
Розміщення складу та промислове використання
вул. Запорізька, 18
11 місяців
40108981.1.СЖТАЧХ033 Київська обл., м. Вишневе,
47,0
410 200,00
2 роки 364 дні Розміщення магазину продовольчих товарів
вул. Балукова, 24
реєстровий номер
майна

Приміщення № 43-52, № 58-60, № 68-74 (інв.
№ 47526) на 2-му поверсі будівлі лаборатор
ного корпусу АТБ
Замощення виробничої бази
Приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажир
ського термінала «D» (Лот 1)
Приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажир
ського термінала «D» (Лот 2)
Приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажир
ського термінала «D» (Лот 4)
Приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажир
ського термінала «D» (Лот 5)
Частина нежитлового приміщення у будівлі
складу матеріалів Бориспільський ГК
Частина нежитлового приміщення у будівлі
складу матеріалів Бориспільський ГК
Нежитлова будівля

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
найменування
телефон)
1 Міністерство економічного 34509969, ДП «Екотрансенерго», 81053, с. Новий Яр
Частина нежитлового приміщення в будівлі базисного складу реагентів (інв.
розвитку і торгівлі України Яворівського р-ну Львівської обл., тел. (03256) 41-8-87 № 100110) площею 197,9 м2; будівля «Операторна № 1» (інв. № 100902)
площею 40,7 м2; будівля «Операторна № 2» (інв. № 100903) площею 36,0 м2
2 Міністерство освіти і науки 02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі навчального кор
України
вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93
пусу № 1 НУ «Львівська політехніка»

№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза
місцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
–
Львівська обл., Яворівський
274,6
551 197,00
р-н, с. Новий Яр, вул. без на
станом на 30.11.2017
зви, буд. 69, 70, 71
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ060 м. Львів, вул. Карпінського, 2/4
6,0
125 096,00
станом на 30.11.2017

реєстровий номер майна

максимально мож
мета використання
ливий строк оренди
2 роки 11 місяців Здійснення оптової та роздрібної торгівлі паливномастильними матеріалами та іншими нафтопро
дуктами
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу про
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство освіти 02973095, Решетилівський художній професійний ліцей, вул. Покровська, 61,
і науки України
смт Решетилівка, Полтавська обл., тел. (05363) 2-13-96

найменування
Частина нежитлового
приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
–
вул. Покровська, 11, смт Решетилівка,
55,2
242 300,00
Полтавська обл.

максимально можливий строк оренди
мета використання
2 роки 11 місяців
Аптека, що реалізує готові ліки

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

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

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

1 Державне агентство риб
ного господарства України
2 Державне агентство риб
ного господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053,
вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053,
вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91

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

реєстровий номер майна

Гідротехнічні споруди ставу Кудлаївка 2, а саме: контурна дамба, водовипуск,
водовипуск, паводковий водовипуск
Гідротехнічні споруди ставу Підгайці 1, а саме: роздільна дамба, водовипуск,
верховина, верховина, паводковий водовипуск, водонапуск, водонапуск

місцезнаходження

25592421.71.ААЕЖАЖ467 Тернопільська обл., Шумський р-н, в межах земель
Підгаєцької сільської ради, за межами села Кудлаївка
25592421.71.ААЕЖАЖ479 Тернопільська обл., Шумський р-н, в межах земель
Підгаєцької сільської ради, за межами села Підгайці

загальна вартість майна за незалеж максимально мож
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
–

87 310,00

2 роки 11 місяців

–

100 990,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Ведення рибного госпо
дарства
Ведення рибного госпо
дарства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство обо
рони України
2 Міністерство обо
рони України
3 Міністерство обо
рони України
4 Міністерство овіти
та науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль вартість майна максимально
найменування
місцезнаходження на пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
Двоповерхова будівля пральні (цех № 2), інв. № 10300, 33689922.37.ААААЕЖ24.1 м. Харків,
2 роки 364 Розміщення: на 1-му поверсі: офіса – 89,9 м2; станції з ремонту і технічного обслуговування автомобілів – 820,9 м2;
1 422,9 1 844 750,00
на 2-му поверсі: офіса – 151,3 м2; буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, –159,6 м2; складів – 201,2 м2
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92 літ. Б-2
вул. С. Тархова, 13
дні
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
Одноповерхова будівля котельні з підвалом, інв. №
33689922.37.ААААЕЖ237 м. Харків, вул. Пе
Розміщення підсобних та допоміжних приміщень
152,4 107 700,00
10 років
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92 51000, літ. Е-1
реможців, 6а
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлові приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі
33689922.37.ААААЕЖ239 м. Харків, вул. Пе
2 роки 11 Розміщення майстерні з обробки, покриття металу (гальваніка)
114,6 166 200,00
61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92 2-поверхової будівлі майстерні (цех № 1), інв. № 89000
реможців, 6а
місяців
02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Кара Частина холу на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі
–
м. Харків, майдан
Надання послуг з натяжки і ремонту тенісних ракеток – 1,0 м2, розміщення торговельного об’єкта з продажу непро
7,0
77 000,00
1 рік
зіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел. (057) 705-12-36 тенісних кортів, інв. № 103100075
Свободи, 4
довольчих товарів (спорттовари) – 2,5 м2 та продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, – 3,5 м2
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

реєстровий номер
майна

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Державна служба
статистики України

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

найменування

02070803, Донецький національний універитет імені Василя Стуса, вул. 600річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв
Майдану, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85

Приміщення на 3-му поверсі лабораторно
го корпусу
Приміщення на 1-му поверсі двоповерхової
прибудови до адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Свободи, 36, м. Хмель
50,0
228 462,00
2 роки 11 місяців
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації
ницький
та видавничої продукції, що видаються українською мовою
02362894.1.АААДЕЖ341 вул. Героїв Майдану, 36,
85,1
441 865,00
10 років
Розміщення благодійної організації
м. Хмельницький, 29000
реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

найменування

05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв.
Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, м.
Черкаси, бульв. Шевченка, 81, корпус 1, тел. (0472) 37-21-42

Частина приміщення вестибуля на 1-му
поверсі навчального корпусу № 4
Частина приміщення 2-го поверху
бізнес-інноваційного центру

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
номер майна
–
бульв. Шевченка,
4,0
26 790,00
2 роки 364 дні
460, м. Черкаси
–
бульв. Шевченка,
137,8
668 410,00
2 роки 364 дні
205, м. Черкаси

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення громадського об’єднання та інші види діяльнос
ті в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 15 (1139)
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відомості
приватизації

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ по ЧЕрніГіВській оБласті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Державна служба 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, Нежитлове приміщення однопо 02363072.1. ФБЕЕМГО077 Чернігівська обл., м. Горо
33,6
54 264,00
статистики України м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 675027, (0462) 675082
верхової адміністративної будівлі
дня, вул. Троїцька, 4

№
з/п

Назва органу
управління

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

максимально можливий строк оренди
2 роки 364 дні

мета використання
Для здійснення торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами для дітей

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

оГолоШЕння орЕнДоДаВця – рВ ФДмУ по м. кИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Державна архівна служба України
2 Національна поліція України

16308958, Центральний державний архів громадських об’єднань України, 01011, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 8, тел. 2855516
40108583, Головне управління Національної поліції України, 01601, м. Київ, вул. Володимир
ська, 15, тел. (044) 2719333

найменування
Нерухоме майно – нежитлове приміщення в
підвалі будівлі літ. А
Нерухоме майно – частина нежитлового при
міщення на 1му поверсі будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
16308958.2.ВВРОУЧ023 м. Київ, вул. Генерала Ал
18,9
242 043,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу
мазова, 8
станом на 31.10.2017
40108583.1.ЧУКШТП258 м. Київ, вул. Володимирська,
2,0
45 021,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
15, літ. В
станом на 30.11.2017

реєстровий номер майна

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ ÊОНÊуРÑів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформація реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по житомирській області про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
державного неруХомого майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: рв фдмУ по житомирській області за адресою: 10008, м. житомир, вул. Святослава ріхтера, 20.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: будівля санепідемстанції (літ. а)
площею 548,0 м2, реєстровий номер 38499986.1.нЧИЮцл2570, будівля гаражів зі складськими приміщеннями (літ. Б, Б1, Б2) площею 213,8 м2, реєстрові
номери: 38499986.1.нЧИЮцл2571, 38499986.1.нЧИЮцл2569 та вбиральня
(літ. У) площею 4,0 м2, реєстровий номер: 38499986.1.нЧИЮцл2572 за адресою: м. житомир, вул. покровська, 93.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно зі звітом про незалежну
оцінку майна становить 689192,00 грн станом на 30.11.2017.
балансоутримувач об’єкта оренди: державна установа «житомирський обласний
лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України».
орган, уповноважений управляти майном: міністерство охорони здоров’я України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – січень
2018 року становить 8 831,56 грн (без пДВ). основним критерієм визначення
переможця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення
виконання інших умов конкурсу.
2. цільове використання орендованого майна – проведення виробничої діяльності та складування.
3. зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
4. термін оренди – 2 роки 364 дні.
5. компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.
6. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість стартових орендних плат, або надати банківську гарантію. 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 (відповідно до п. 4 порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). за три
робочих дні до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перерахований
на розрахунковий рахунок № 37316002000215 дкСУ м. київ, мфо 820172, одержувач:
рв фдмУ по житомирській області, код за ЄдрпоУ 13578893, призначення платежу:
сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
7. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
8. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди
повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку проведення конкурсу на
право оренди державного майна.
9. 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 4 жовтня 1995 р. № 786.
конкурс буде проведено об 11.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації в офіційному виданні Фонду державного майна
України – газеті «Відомості приватизації» в рВ ФДмУ по Житомирській області
(10008, м. Житомир, вул. святослава ріхтера, 20, кімн. 405).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (поштова адреса, контактний телефон, мобільний
телефон); довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; 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;
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.
заяви з документами на участь у конкурсах приймаються за адресою: 10008, м. житомир, вул. Святослава ріхтера, 20 у рв фдмУ по житомирській області (кімн. 412).
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах
з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви, адреси та площі об’єкта.
кінцевий термін приймання документів – за 3 робочих дні до дати проведення
конкурсу.
допущені до участі у конкурсі учасники подають до конкурсної комісії конверти з
конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної
комісії в присутності учасників конкурсу. ознайомитися з об’єктом оренди можна в
робочі дні за місцем його розташування.
додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна рв
фдмУ по житомирській області (кімн. 405) або за тел. (0412) 22-64-72.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по київській області про проведення конкурсу
на право оренди неруХомого державного майна

 назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: приміщення № 172 та частина приміщення № 226 площею 315,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: київська обл., м. бориспіль-7, аеропорт.
балансоутримувач: дп «міжнародний аеропорт «бориспіль».
орган управління: міністерство інфраструктури України.
вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.11.2017 становить
28 709 900,00 грн (без урахування пдв).
цільове використання об’єкта оренди: розміщення закладу громадського харчування з облаштуванням кафе-бару з правом продажу товарів підакцизної групи.
орендна ставка: згідно з пунктом 11 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), – 15 %.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – листопад
2017 року становить 358 873,75 грн без урахування пДВ.
розмір гарантійного внеску становить 2 153 242,50 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. києві; призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 315,0 м2».
Строк оренди: 10 років.
конкурс буде проведено об 11.00 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 10.00
в кімн. 606. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку
проведення конкурсу.
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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. заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
8. протягом місяця підписати з орендодавцем за участю балансоутримувача акт
приймання-передачі. У разі затримки підписання акта приймання-передачі більше ніж
на місяць з моменту підписання договору оренди орендар сплачує штраф у розмірі,
що дорівнює розміру подвійної орендної плати за кожен прострочений місяць з дати
підписання договору оренди згідно з розрахунком плати за базовий місяць оренди
державного нерухомого майна, що є невід’ємною частиною договору оренди.
9. Укласти протягом 15 робочих днів після підписання договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, відшкодування податку на землю.
10. 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 пропорціями 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 відкликанні 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:
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. приймання 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.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по львівській області про проведення конкурсу
на право оренди неруХомого державного майна

 назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
254,0 м2 на другому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал Дп «міжнародний аеропорт «львів» за адресою: м. львів, вул. любінська,168.
об’єкт оренди перебуває на балансі дп «міжнародний аеропорт «львів» ім. данила галицького».
орган управління: міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення
складу; початковий розмір орендної плати становить 9 4265,83 грн без пДВ за базовий місяць оренди – грудень 2017 року, виходячи із вартості майна – 7 400 000,00
грн без пдв, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 31.10.2017
(орендна ставка 15 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до порядку проведення
конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою
кабінету міністрів України від 31.08.2011 № 906). розмір гарантійного внеску становить 565 594,98 грн без урахування пдв. реквізити рахунка та призначення платежу
(для сплати гарантійного внеску): одержувач: рв фдмУ по львівській області; код за
ЄдрпоУ одержувача 20823070; рахунок № 37316080000840. банк одержувача: державна казначейська служба України, м. київ, мфо 820172. призначення платежу:
«гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна площею 254,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – січень 2018 року порівняно зі стартовим; 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; об’єкт
оренди не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 1 (один)
рік; 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; протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти
з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання
комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації
об’єкта; оплата платником коштів за виготовлення звіту про незалежну оцінку згідно
з умовами договору на проведення оцінки майна № 345/17 від 28.12.2017. У випадку,
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови надання
підтвердних документів); у конкурсі можуть приймати участь суб’єкти підприємницької
діяльності, які мають торгівельні площі в зоні митного контролю пункту пропуску дп

«ма «львів» ім. данила галицького»; у конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо
яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати
інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування до
заявника санкцій відповідно до законодавства).
конкурс буде проведено в рВ ФДмУ по львівській області (79000, м. львів,
вул. січових стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
реєстрація учасників проходитиме з 10.30 в кімн. 7. 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.
ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали: 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.
заяви приймаються за адресою: 79000, м. львів, вул. Січових Стрільців, 3 у рв
фдмУ по львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9. 00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна рв
фдмУ по львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди неруХомого державного майна

 назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля сауни, літ. Е-1, інв.
№ 101310062, реєстровий № 38493324.1.аааалБ733, загальною площею
109,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. зміїв, вул. покровська (Червоноармійська),
41, що перебуває на балансі державної установи «Харківський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України».
ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
23.11.2017, становить 136 300,00 грн без пдв.
орган управління: міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). за 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 дкСУ, мфо 820172, одержувач: рв фдмУ по
Харківській області, код за ЄдрпоУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – грудень 2017 року, яка без урахування пдв становить 3 472,55 грн, при орендній ставці
30 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. цільове використання об’єкта оренди: розміщення сауни.
4. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
7. переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. заборона приватизації орендованого майна та передачі його в суборенду
10. протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму,не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
11. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.
12. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
13. 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 пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.2011 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ фдмУ «про затвердження переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.2013 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; 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
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«на конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.
конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у рв фдмУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.
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Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89, відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: станція насосна артезіанської свердловини (інв.
№ 20026), реєстровий № 191253.8.ААБАБК669, трансформатор МТЗ-80 (інв.
№ 400698), реєстровий № 191253.8.ААБАБК662, відстійник первинний (інв.
№ 20029), реєстровий № 191253.8.ААБАБК670, що не увійшов до статутного капіталу ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» при приватизації та перебуває на балансі
ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька
обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Гірничодобувна
компанія «Мінерал». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля № 2 загальною
площею 2,0 м2 першого поверху будівлі (літ. А-4, А1, А2). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 97б. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Будівля їдальні загальною площею 1 379,5 м2, що обліковується на балансі Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету, за адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, м. Снятин, вул. Воєводи

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Назва об’єктів

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нежитлове приміщення площею 20,0 м2 за адресою:
ФОП Компа
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Не
нець С. М.
залежності, 46, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Чайка»
Приміщення № 336 на другому поверсі пасажирського
ТОВ «Аерохендлінг»
термінала «D» загальною площею 6,6 м2 за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль-7, «МА «Бориспіль», що пе
ребуває на балансі ДП «МА «Бориспіль»
Нежитлове приміщення площею 14,2 м2 за адресою:
Філія Головного
м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3, що перебуває на
управління по м. Ки
балансі Білоцерківського міського відділу МВС України
єву та Київській об
в Київській області
ласті АТ «Ощадбанк»
Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського тер
2
мінала «D» (інв. № 47578) площею 42,0 м за адресою:
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 78 на 3-му поверсі пасажирського тер
мінала «D» (інв. № 47578) площею 40,0 м2 за адресою:
ТОВ «ЛАРКОМ
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває
ТРЕЙД»
на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 93, 84 та частина приміщення № 78
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» (інв.
№ 47578) площею 42,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Бориспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Приміщення № 257 на другому поверсі пасажирського
ТОВ «Авіаційна ком
термінала «D» загальною площею 18,1 м2 за адресою: Ки
панія «Роза вітрів»
ївська обл., м. Бориспіль-7, ДП «МА «Бориспіль», що пере
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 78 площею 2,0 м2 на третьому
ТОВ «СВІФТ ГА
поверсі пасажирського термінала «D» (Лот 3) за адре
РАНТ»
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебу
ває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Частина металевого майданчика площею 3,0 м2 башти
ПрАТ «ВФ Україна»
РРЛ СВЗ-3 на відмітці 40,326 м за адресою: Київська
обл., м. Славутич, Каштановий проїзд, 2, що перебуває
на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»
28.02.18

№
з/п

Дата
оцінки
Вид
вартості

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

28.02.18

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 44,9 м2 будівлі гаражів (літ. Г). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Незалежності,
55а. Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного господарства
(м. Житомир, просп. Незалежності, 55а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Філінський Е. Ф.
 Об’єкт оцінки № 2: частина приміщень, що входять до складу будівлі виробничого приміщення та цеху заготівлі столярних виробів (літ. Е), площею
139,0 м2, а саме: частина приміщення «5а» площею 50,4 м2, частина приміщення «2а»
площею 88,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Танкістів, 52. Балансоутримувач: Житомирська гідрогеолого-меліоративна експедиція (м. Житомир,
вул. Покровська, 239в). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ФОП Краснобокий Ю. О.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 вестибуля навчального корпусу № 2 (літ. А’). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Фещенко-Чопівського, 33. Балансоутримувач: Житомирський національний
агроекологічний університет (м. Житомир, Старий бульвар, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Губанов О. М.
 Об’єкт оцінки № 4: складські приміщення площею 179,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С. Бандери, 6. Балансоутримувач: Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, вул. С. Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата
оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – ТОВ «Крігер Енергія».
 Об’єкт оцінки № 5: частина даху площею 26,45 м2 адмінбудівлі (для розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 6а. Балансоутримувач: Малинська районна державна адміністрація (Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна,
6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Лайфсел».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
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 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 191,2 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – Дніпровський міський комунальний заклад культури «Централізована система публічних бібліотек для дорослих».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 134,31 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Е-Лайн».
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський технікум зварювання та електроніки
ім. Є. О. Патона. Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Совгіренко Г. В.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 14,81 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ГО «Центр оформлення нерухомості, бізнесу та безкоштовних консультацій».
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 101,27 м2. Балансоутримувач: Нікопольський професійний ліцей. Адреса: м. Нікополь, вул. Микитинська, 69. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,1 м2. Балансоутримувач: Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей. Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 13. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Ковальчук О. Л.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,0 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса:
Дніпропетровська обл., смт Магдалинівка, вул. Центральна, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Тишкевич А. О.
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
керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів)
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 01 березня 2018 р.
Конкурс відбудеться 06.03.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Коснятина, 63. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП
Ігнатюк Андрій Олександрович.
 2. Допоміжний цех загальною площею 89,0 м2 гірського науководослідного лісництва, що обліковується на балансі Українського науково-дослідного
інституту гірського лісництва ім. Пастернака, за адресою: Івано-Франківська обл.,
Надвірнянський р-н, с. Зелена, вул. Пастернака, б/н. Запланована дата оцінки:
28.02.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП ВКФ «Каскад».
 3. Приміщення загальною площею 21,4 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 28.02.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза».
 4. Гідротехнічні споруди: руслового ставу загальною площею 195,21 га;
садків зимувальних 7 шт. загальною площею 1,14 га; ставів зимувальних 6 шт.
загальною площею 7,72 га, що обліковуються на балансі Державного підприємства «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, на території
Княгиницької сільської ради. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ТзОВ КСП «Рибгосп «Княгиничі».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг з оцінки
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,4 тис. грн; окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн; гідротехнічні споруди – 8,8 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

укладання договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ПАТ «УкрСиббанк». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в підвальний поверх триповерхової будівлі нежитлові приміщення (літ. А-3, приміщення № 49, № частин приміщення
з 1 до 8 включно, та з 20 до 24 включно), загальною площею 95,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 50. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Грегор». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина замощення на ЦОП, реєстровий
№ 21560045.800.ЛЧЖПУВ253, площею 37,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція Українського
державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». Платник робіт з оцінки: ФОП
Ахвердян Г. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення залу № 45 другого поверху будівлі учбового корпусу (літ. А-4) загальною площею 7,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 97б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Яндола
О. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: частини стін приміщень гуртожитку, літ. А-4, реєстраційний № 02070849.13.КМФХЧХ003, а саме: частина стіни приміщення ІІ
площею 1,0 м2 першого поверху гуртожитку; частина стіни приміщення № 28 площею
1,0 м2 другого поверху гуртожитку, частина стіни приміщення № 49 площею 1,0 м2 третього поверху гуртожитку; частина стіни приміщення № 60 площею 1,0 м2 четвертого
поверху гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, вул. Незалежної
України (колишня назва 40 років Радянської України), буд. 64. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з оцінки: Підприємство
«Добробут» первинної організації профспілки студентів, аспірантів та докторантів Запорізького національного технічного університету. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 80,0 м2 будівлі
(літ. Д-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп.
Б. Хмельницького, 44. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: ВСП «Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 181 площею 9,8 м2,
нежитлове приміщення № 182 площею 40,4 м2 та площа загального користування – 1,4 м2, загальною площею 51,6 м2 першого поверху будівлі головного
корпусу (літ. А-3-4;А3-2;А4;A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
нежитлове приміщення № 180 площею 24,9 м2 та площа загального користування –
0,65 м2, загальною площею 25,55 м2 першого поверху будівлі головного корпусу
(літ. А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; нежитлове
приміщення № 205 та площа загального користування, загальною площею 34,8 м2
першого поверху будівлі головного корпусу (літ. А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; частина коридору № 60 умовно виділеною площею
8,0 м2 у переході з головного корпусу до навчального корпусу № 5 (на рівні другого
поверху) (літ. А-3-4; А3-2; А4; A5) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64;
частина сходової клітки № 193 умовно виділеною площею 16,0 м2 на четвертому
поверсі навчального корпусу № 4 (літ. Ю1-4) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64; нежитлові приміщення № 1, 2, 4, 5, 6, 7 одноповерхової будівлі (літ. А)
загальною площею 73,5 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 53а. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник
робіт з оцінки: ФОП Березньов Д. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 80 та частина приміщення № 75 площею 7,5 м2 першого поверху; нежитлові приміщення № 93,
з № 101 до № 104 включно, № 108, № 125 та частини приміщень № 92 площею
9,9 м2, № 105 площею 27,8 м2 другого поверху загальною площею 370,0 м2
адміністративної будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 4 087,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування адміністративної
будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – відсутній. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 5 366 394,48 грн. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю (так, ні): відсутня. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: Запорізький регіональний центр з
фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2018.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 45 до № 60 включно
загальною площею 472,3 м2 другого поверху будівлі їдальні (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Приморський бульвар, 36. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Балансоутримувач майна: Таврійський державний агротехнологічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Лагода Г. Є. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2018.
 11. Назва об’єкта оцінки: автодром № 2 загальною площею 9 739,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. О. Невського, 83.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей». Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Навчально-сервісний центр «Автосвіт». Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 28.02.2018.
 12. Назва об’єкта оцінки: основні будівлі (літ. А) площею 1 021,6 м2,
(літ. Б) площею 126,4 м2, (літ. В) площею 278,9 м2, (літ. Г) площею 277,5 м2,
(літ. Жжж’ж2), площею 1 175,4 м2, (літ. З) площею 92,1 м2, склад для води (літ. Р),
трансформаторна (літ. С), насосна (літ. У), сторожка (літ. Ф), вбиральня (літ. Ц),
навіси (літ. И, К, Л, М, Н, О, П). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 49. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДП «База відпочинку «Янтар». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Запоріжхлібтранс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на
підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент
до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10) до
15.00 01.03.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 06.03.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
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Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну
документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області не
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пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603-1.
Конкурс відбудеться 07.03.2018 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-29.

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: нежитлове приміщення площею 98,5 м2 (кімн. № 220)
на другому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу У-2 (інв.
№ 10310011). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33. Балансоутримувач: Інститут хімічних технологій Східноукраїнського
національного університету ім. Володимира Даля (м. Рубіжне). Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Платник: ТОВ Наукововиробнича фірма «Мікрохім».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть
роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими
підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (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 06 березня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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

 Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біологічні активи, інші
необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, оборотні матеріальні засо
би (запаси) цілісного майнового комплексу санаторію «Червона калина». Найме
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Орендне підприємство санаторій «Червона
калина». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 35318, Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Жобрин, вул. Лісова, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єктів оцінки
з метою відображення в бухгалтерському обліку підприємства з подальшим складанням
передавального балансу для продовження дії договору оренди цілісного майнового
комплексу. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: Орендне підприємство санаторій «Червона калина». Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюється: 86.10 Діяльність лікарняних закладів;
08.99 Добування інших корисних копалин; 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними
товарами в спеціалізованих магазинах. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): основних
засобів – орієнтовно 594 од.; капітальних інвестицій – орієнтовно 6 од.; нематеріальних
активів – інформація відсутня; інших необоротних активів – інформація відсутня. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: 3 122,8 тис. грн.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): основних засобів – орієнтовно 19 329,00 тис. грн; капітальних інвестицій – орієнтовно 7 979,9 тис. грн; нематеріальних активів – інформація відсутня; інших
необоротних активів – інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): інформація відсутня. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28 лютого 2018 року.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться
в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14 днів
після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
100,07 м2 (балансоутримувач – Лебединське управління Державної казначейської
служби України Сумської області). (Об’єкт на 1-му та 2-му поверхах 2-поверхової адміністративної будівлі). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Тараса Шевченка, 26. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки
об’єкта – Фінансове управління Лебединської міської ради.
 2. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 6,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі
головного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі навчального корпусу № 2; 3) частина асфальтобетонного замощення площею 2,0 м2
біля будівлі гуртожитку № 1 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний
університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира Колесника,
20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Укртелеком». Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: об’єкт, частина якого
планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею.
Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська, тел. (044) 200-36-58, 200-35-01
Розповсюдження Г. О. Деянова, тел./факс (044) 200-35-81
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Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів 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». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності: не менше 5 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1, 2 є: нежитлові приміщення, частини
нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним
листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 07 березня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 01 березня 2018 року (включно).

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

Дата
Вид
Платник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина даху будівлі ремонтно-механічної майстерні площею
28.02.18 Ринкова ТОВ «лайфселл»
30,0 м2 для встановлення антенно-фідерних пристроїв та базової
станції мобільного стільникового зв’язку за адресою: вул. Акімова,
26, м. Кременець, Тернопільська обл., що перебуває на балансі
Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство»
2 Частина нежитлових приміщень на 2-му поверсі основної будівлі під 28.02.18
ФОП Ангелюк
літ. «А» (каб. № 9, № 10 згідно з експлікацією інвентарної справи)
Володимир
2
загальною площею 23,7 м за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тер
Володимирович
нопіль, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з
оцінки об’єктів № 1, 2 яких, не перевищує 2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні споруди та конструктивні частини будівель (фасади, фасадні стіни, дахи), що призначені
для розміщення телекомунікаційного обладнання та антенно-фідерних пристроїв;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Назва об’єкта та його місцезнаходження

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
ЄДРПОУ, контактний телефон)

1 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 132 на пер
шому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, літ.
за техпаспортом «А-5», інв. № 1013171, реєстровий
номер майна 40108599.2.АААДИБ107, пам’ятка архітек
тури, загальною площею 20,2 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Жон Мироносиць, 5, що перебуває на балансі
Головного управління Національної поліції в Харківській
області, 40108599, тел. (057) 705-93-65

Інформа
Мета проведення ція про за
мовника/
оцінки
платника
На дату
Визначення
ФОП Ко
укладення вартості об’єкта ломійце
договору на оренди з метою ва О.
проведення передачі в оренду
незалежної
оцінки
Дата оцінки

2 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 4 (хол) роз
ташоване на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі головного
навчального корпусу, літ. А-5, інв. № 10301001, загаль
ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Яросла
ва Мудрого, 25, що перебуває на балансі Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету,
02071168, тел. (057) 700-38-65

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ПАТ АБ
вартості об’єкта «Укргаз
оренди з метою банк»
передачі в оренду

3 Частина нежитлового приміщення – кімн. № 18 (хол)
розташоване на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі уч
бового корпусу, літ. А-4, інв. № 10301022, загальною
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владисла
ва Зубенка, 3а, що перебуває на балансі Харківського
національного автомобільно-дорожнього університету,
02071168, тел. (057) 700-38-65

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ПАТ АБ
вартості об’єкта «Укргаз
оренди з метою банк»
передачі в оренду

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2 (згідно з планом)
першого поверху 2-поверхової будівлі різноповерхово
го агрегатного корпусу (інв. № 125037, обліковується
в Єдиному державному реєстрі об’єктів державної
власності за реєстровим № ППАЕВЙ 108) загальною
площею 291,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Катери
нинська 40/42, що перебувають на балансі Державного
підприємства Науково-дослідний технологічний інститут
приладобудування, 14310589, тел. 733-35-68
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 4, 5, 6, 7 на першо
му поверсі 3-поверхового складського корпусу (інв.
№ 125034, обліковується в Єдиному державному реєстрі
об’єктів державної власності за реєстровим № ППАЕВЙ
105) загальною площею 297,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Катерининська 40/42, що перебувають на балансі
Державного підприємства Науково-дослідний технологіч
ний інститут приладобудування, 14310589, тел. 733-35-68

06.02.18

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

16.01.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ТОВ
«ОКТБ»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП
Заба
ровський
М. О.

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен
№
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за
з/п
ЄДРПОУ, контактний телефон)
6 Частина нежитлового приміщення в фойє службового
входу загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Харківський національний академічний
театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217,
тел. (057) 707-70-18

Дата оцінки
На дату, ви
значену орен
додавцем

Інформа
Мета проведення ція про за
мовника/
оцінки
платника
Визначення вар ПАТ «Дер
тості об’єкта орен жавний
ди до 200,0 м2 для експортнопогодження роз імпортний
рахунку орендної банк
плати (за заявою України»
від сторонньої
організації)
Визначення
ФОП Шес
вартості об’єкта тьоркін
оренди з метою Є. Є.
передачі в оренду

7 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-35 площею 13,4 м2,
На дату
№ 0-36 площею 15,1 м2, № 0-37 площею 27,6 м2, № 0-41 укладення
договору на
площею 18,8 м2 на цокольному поверсі 3-поверхової
проведення
будівлі Палацу студентів, інв. № 10131000057, літ. З-3,
незалежної
загальною площею 74,9 м2 за адресою: м. Харків,
оцінки
вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балансі Націо
нального технічного університету «Харківській політехніч
ний інститут», 02071180, тел. (057) 707-66-00
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му поверсі
На дату
Визначення
одноповерхової виробничої будівлі, інв. № 99159 (корпус
укладення вартості об’єкта
№ 69), загальною площею 208,68 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
проведення передачі в оренду
вул. Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі ДНВП
незалежної
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
оцінки
9 Будівля (будинок № 7 літньої бази 3-місцевий), інв.
На дату
Визначення
2
№ 37081, літ. Д-1, загальною площею 11,5 м за адре
укладення вартості об’єкта
договору на оренди з метою
сою: Харківська обл., Вовчанський р-н, с. Петрівське,
вул. Вовчанський шлях, 9, що перебуває на балансі ДНВП проведення передачі в оренду
незалежної
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
оцінки
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на 2-му поверсі
На дату
Визначення
2-поверхової будівлі Палацу культури, інв. № 1013194,
укладення вартості об’єкта
літ. А-2, загальною площею 22,5 м2 за адресою: м. Харків, договору на оренди з метою
вул. Жон Мироносиць, 13, що перебуває на балансі Голов проведення передачі в оренду
незалежної
ного управління Національної поліції в Харківській області,
оцінки
40108599, тел.: (057) 700-29-27, 700-29-16, 700-29-32

ТОВ «Еко
Профпро
ект»

ПП «Лідерсі»

ТОВ
«РЗМІ –
газета
«На варті
закону»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому
конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів прийманняпередавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 р.» та
з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для оцінки об’єкта
нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн; комплекс будівель та
споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 45, 2 тис. грн; необоротні активи – 31, 5 тис. грн; об’єкт аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1
га) – 9,2 тис. грн; окремо розташована будівля – 5,1 тис. грн; земельна ділянка площею
до 10 000 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5, 0
тис. грн; гідротехнічні споруди – 8, 8 тис. грн; пакет акцій – 35,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11. 00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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

 1. Внутрішньогосподарська меліоративна система, що складається з польового та господарського трубопроводу від насосної станції № 7 (НС-7) на каналі
Р-1 загальною довжиною 11 812 пог. м, що перебуває на балансі Каховського державного агротехнічного коледжу за межами населеного пункту на території Коробківської
сільської ради Каховського району Херсонської області. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: СТОВ «Таврійська перспектива». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Внутрішньогосподарська меліоративна система, що складається з польового та господарського трубопроводу від НС-5 на каналі Р-1 загальною довжиною 22 306 пог. м, що перебуває на балансі Каховського державного агротехнічного
коледжу в межах земель Коробківської сільської ради, за адресою: Херсонська обл.,
Каховський р-н, с. Коробки. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Громадська організація «Спілка інвалідів України «Рідна земля». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу
у конкурсній пропозиції, становить для гідротехнічних споруд не більше ніж 8,8 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5
днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

підсумки
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 07.02.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного
пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35 096 007 шт., що становить 57,389 % статутного капіталу
товариства, з метою приватизації шляхом продажу державного пакета акцій за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до
додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 861-р
«Деякі питання приватизації» (із змінами), визнано суб’єкта оціночної діяльності –
ПП «Зорі України». Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 91,0 тис. грн.
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