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Продаж об’єктів групи А
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Перелік
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.02.2018 № 189)

Вінницька область
Будівля гаража літ. А загальною площею 45,9 м2 за адресою: 23222, Вінницька обл., Вінницький
р-н, с. Зарванці, вул. Зарічна, гараж № 97, що перебуває на зберіганні ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»
(код за ЄДРПОУ 00476576).

Полтавська область
Адміністративна будівля, 1А, загальною площею 122,8 м2, сарай-гараж, Б, загальною площею 45,1 м2
за адресою: 39400, Полтавська обл., Машівський р-н, смт Машівка, вул. Незалежності, 141, що перебувають
на балансі Головного управління статистики у Полтавській області (код за ЄДРПОУ 02361892).

Перелік
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 09.02.2018 № 193)

Дніпропетровська область
Будівля гаража літ. Б-2 загальною площею 1106,7 м2 з ґанками літ. б, б1 за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 66, що перебуває на балансі Національного
банку України (код за ЄДРПОУ 00032106).

Перелік
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 16.02.2018 № 218)

Вінницька область
Окреме індивідуально визначене майно – УАТС (АТСК 50-200) інв. № 3, 1980 року випуску, за адресою: 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 10б, що перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке АТП-10555» (код
за ЄДРПОУ 05482251).

Полтавська область
Нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2 за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, просп.
Володимирський, 94, що перебуває на балансі ЗАТ «Лубнимеблі» (код за ЄДРПОУ 00275042).

Вінницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2,
колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 м2,
колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1164,5 м2.
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976, адреса: 22000, Він
ницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1554,4 м2, у тому числі: колишній
цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994 року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею 151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства
(літ. «Т2») загальною площею 1164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2563 м 2, кадастровий номер
0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах
договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ  – 1 380 307,00 грн, у тому числі: вартість будівлі –
1 016 657,00 грн, вартість земельної ділянки – 363 650,00 грн.
Сума ПДВ – 276 061,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 656 368,40 грн, у тому числі: вартість будівлі – 1 219 988,40 грн, вартість земельної ділянки – 436 380,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта
приватизації прийняти його у триденний термін за актом передачі; використовувати земельну ділянку з
урахуванням обмежень, встановлених ст. 32 Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ, що становить 16 563,68 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в сумі 165 636,84 грн, що становлять 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації,
вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 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 Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електрону адресу: auk@uub.com.ua, 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
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні
за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля лазні з тамбуром загальною площею 176,3 м2
та вхідним майданчиком.
Адреса об’єкта: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 4.
Балансоутримувач: ПрАТ «Сад України», код за ЄДРПОУ 00414316, адреса: 24714, Вінницька обл.,
Піщанський р-н, с. Дмитрашківка, вул. Садова, 1.

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

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля лазні з тамбуром загальною площею 176,3 м2 та вхідний майданчик площею 14,4 м2, розташована в периферійній зоні населеного пункту на території підприємства ПрАТ «Сад України», стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0600 га. Кадастровий номер
0523281400:03:002:0388. Категорія земель – землі сільськогосподарського призначення. Цільове
призначення 01.13 – для іншого сільськогосподарського призначення. Обмеження у використанні не
зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 57 296,00 грн, у т.ч. ПДВ – 11 459,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 68 755,20 грн.
Покупець зобов’язаний: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта державної власності сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ, що становить 687,55 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 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 6 875,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на
р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ
по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.03.2018 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 Фонду державного майна України 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 електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10, каб. 24,
тел. 67-26-08.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – трансформатор ТМЗ-1000 (інв.
№ 5).
Адреса об’єкта: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18.
Балансоутримувач: ПрАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів», код за ЄДРПОУ 00952060. Адреса: 80560, Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18.
Відомості про об’єкт: трансформатор силовий понижуючий масляний ТМЗ-1000. Конфігурація
прямокутна, бак зварний, з радіаторами. У наявності поверхнева корозія корпусу, на мірній шкалі не
видно нижнього рівня масла. Напруга на вході 10 кВ, на виході – 0,4 кВ. Матеріал обмотки – алюміній.
Рік випуску – 1972. Роки експлуатації 1972 – 1980 рр. З 1980 року до сьогодны не експлуатується.
Об’єкт знаходиться на відкритому майданчику підприємства. Технічний стан класифікується як придатний до використання після проведення комплексу технічних робіт відповідною спеціалізованою
організацією.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 230,00 грн, ПДВ – 4 446,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –26 676,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 2 667,60 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, та виключно за згодою органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка) від початкової ціни
об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок 37316080000840
в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018 до 16.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 23.03.2018, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції від 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ
по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)261-62-14).
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приватизації

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

hh Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.),
термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторного обладнання, підйомних механізмів. Дата випуску
складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з двох
варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160 кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій
суміщені пристрої вхідної та витяжної вентиляції, габаритні розміри:1600х700х580 мм,
маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний,
ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний, маса орієнтовно 4500 кг. Стерилізатор металевий
з нержавіючої сталі, маса – орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, вантажний
ліфт – на земельній ділянці під відкритим небом. Технічний стан одиниць обладнання
класифікований: від придатного до використання до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 670,00 грн, ПДВ – 6 534,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –39 204,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 3 920,40 грн.
hh Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125
(3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина
МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна», код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо неметалевих
частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць обладнання
класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 26 530,00 грн, ПДВ – 5 306,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 31 836,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 3 183,60 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, та
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка) від
початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області.
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів –
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок
37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19.03.2018 до 16.00.
Аукціони в електронній формі будуть проведені товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 23.03.2018, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел. (044)
337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

Херсонська область, АРК
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б)
та огорожа (№ 1, 2, 3).
Адреса: Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї Гвардійської
мехбригади, буд. 26в.
Балансоутримувач об’єкта: Управління Державної казначейської служби України
у Бериславському районі Херсонської області.
Характеристика об’єкта: об’єкт являє собою адміністративну будівлю (літ. А) загальною площею 213,3 м2, туалет (літ. Б), огорожу № 1 – 3. Поблизу території, на якій знаходиться об’єкт, розташовані житлові будинки, автозаправка, декілька магазинів.
Адміністративна будівля (літ. А) є одноповерховою, має прямокутну проекцію в
плані, виконана за безкаркасною конструктивною схемою та має кабінетну систему
планування.
Туалет (літ. Б) являє собою одноповерхову будівлю.
Огорожа № 1, 2, 3 складається з металевої хвіртки, металевих воріт, огорожі
цегляної.
Територія об’єкта огороджена, але не охороняється.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; експлуатацію
об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних норм
протягом року; подальше відчуження та передачу в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснювати виключно
за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем, на момент такого відчуження.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 447 866,40 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 373 222,00 грн.
ПДВ – 74 644,40 грн.
Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні – 44 786,64
грн вноситься на рахунок одержувача – Регіональне відділення ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі, р/р 37184000001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму (17,00
грн) та кошти при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
одержувача – Регіонального відділення ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р 37184000001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 19.03.2018 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 15.03.2018 до 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 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. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі
«Українська універсальна біржа» (вул. Шевченка,52, м. Полтава, 36039) 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
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 та доповненнями).
Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в Регіональному відділенні
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх,
м. Херсон, 73000, тел. (0552)22-44-44).

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень загальною площею
59,3 м2, що становить 3/100 частини від загальної площі всього майнового
комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою «А2»: 1 –
коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська площею 9,2 м2; 10 – коридор площею
4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет площею 9,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., смт Теофіполь, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач: Теофіпольський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), код за ЄДРПОУ 26294743.
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Відомості про об’єкт: частина нежитлових приміщень загальною площею 59,3 м2,
що становить 3/100 частини від усієї загальної площі колишнього майнового комплексу
ВАТ «Теофіпольське автотранспортне підприємство № 16849», а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська
площею 9,2 м2; 10 – коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет
площею 9,8 м2 громадської будівлі. Об’єкт знаходиться в двоповерховій будівлі диспетчерської. Рік побудови – 1987. Будівля адміністративно-побутового призначення. На
першому поверсі будівлі розташовані приміщення: актовий зал, диспетчерська, фойє,
кабінет, санвузли. На другому поверсі – дев’ять кабінетів. Об’єкт приватизації знаходиться на першому поверсі. Технічний стан об’єкта – задовільний. Будівля забезпечена
всіма інженерними мережами. Група капітальності – І. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності
на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження
об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна (номер: 87804333, дата
формування: 23.05.2017) – 3/100 частки майна є державна спільна часткова.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 102 826,80 грн.
Cума ПДВ: 17 137,80 грн.
Початкова вартість об’єкта без урахування ПДВ: 85 689,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 10 282,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується покупцем на р/р 37314021016420 в ДКСУ, м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта згідно з чинним законодавством
України здійснити заходи щодо переоформлення права власності на об’єкт.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 23.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19.03.2018.
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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» на електронну адресу – www.uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р 37189500900001 в ГУДКСУ
у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визнається покупець, що запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних.
Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», тел. +38(044) 337-23-61,
(044)337-23-62.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі.
Адреса об’єкта: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20.
Балансоутримувач: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061240). Адреса: 19301, Черкаська обл., смт Лисянка, пл.
Миру, 27.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 226,4 м2 першого
поверху двоповерхової (літ. А-2), окремо розташованої будівлі, 1969 року забудови.
Мають окремий вхід та декілька допоміжних входів.
Стіни, перегородки цегляні, оздоблені шпалерами, масляною фарбою; стеля – водоемульсійна фарба; підлога – бетонні плити, оздоблені лінолеумом; двері – дерев’яні;
вікна дерев’яні, облаштовані металевими решітками. До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі: електропостачання, водопостачання, водовідведення,
система опалення. Загальний фізичний знос – 34 %, санітарно-технічний стан задовільний. Асфальтовані під’їзні шляхи. Приміщення перебувають в оренді.
Початкова ціна без ПДВ – 513 700,00 грн, ПДВ – 102 740,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 616 440,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець вирішує
самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у
Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 61 644,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 30 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 Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі
«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 Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля бару (літ. ж1-1) загальною площею 181,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА»
(код за ЄДРПОУ 21355747). Адреса: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Інформація про об'єкт: цегляне, напівпідвальне одноповерхове приміщення загальною площею 181,8 м2, у тому числі приміщення кафе площею 115,5 м2, рік побудови – 1988,
прибудоване до будівлі клубу, розташованого на території ПрАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА». Будівля має основний вхід та допоміжний. Під’їзні дороги –
асфальтоване покриття. Стіни, перегородки кам’яні; стеля – підвісна система; підлога –
лінолеум; двері, вікна дерев’яні. До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі, в
робочому стані тільки електромережа. Об’єкт не використовується, потребує капітального
ремонту. Загальний фізичний стан – незадовільний. Фізичний знос – 43 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 8,09 га, на якій розташований об’єкт, надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний
комплекс «НИВА», згідно з державним актом на право постійного користування землею серії ІІ – ЧР № 000006 від 18.09.1998. Окремо під об’єкт приватизації земельна
ділянка не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 191 800,00 грн, ПДВ – 38 360,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 230 160,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець вирішує 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 згідно з
чинним законодавством України; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, в ГУ ДКСУ у Черкаській

області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 23 016,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р
37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ ).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 30 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).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ
«Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля, обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м. Фундаменти
бетонні; стіни – сандвіч-панелі по металевому каркасу, в середині цегляні; перегородки цегляні; перекриття – металопрофіль по металевому каркасу; дах двосхилий;
покрівля – профнастил; підлога бетонна; вікна дерев’яні, всі закладені цеглою; внутрішні двері – відсутні; ворота – сандвіч панелі по металевому каркасу. Інженерне забезпечення, підведене до будівлі, потребує капітального ремонту.
Будівля розташована на території колишнього ЗАТ, не використовується за призначенням, відстань від прохідної орієнтовно 1 км. Поруч з будівлею розташована
бетонна огорожа, за нею проходить залізнична вітка.
Фізичний знос об’єкта – 41 %. Загальний фізичний стан – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 149 900,00 грн, ПДВ – 29 980,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 179 880,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта,
правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному
стані; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; сплата ціни продажу за
об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37184006000007, банк – 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 17 988,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р
37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 березня 2018 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00
до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон: (0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код
34675640).
Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта
Кривошеї, 113.
Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.
Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність
залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування
залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов
з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських договорів
із контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортноекспедиційне обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення
вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Основні показники діяльності підприємства
№
Найменування показників
2014 рік
2015 рік
2016 рік IІІ квартал 2017 року
п/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2798
4242
4211
4722
2 Балансовий прибуток, тис. грн
(-33)
4
(-234)
49
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
(-38)
4
(-234)
49
4 Рентабельність, %
10
10
10
10,2
5 Вартість активів, тис. грн
299
257
409
464
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
152
152
(-82)
(-55)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
134
83
224
112
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
147
105
491
519
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
0
0
0
0
Кількість та склад робочих місць на останню звітну дату: чисельність працюючих –
31 особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1,
інженер з організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по
станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер –
1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ – 1, водій
автомашини – 1, маляр-штукатур – 2, монтер колії 5-го розряду – 1, монтер колії 4-го
розряду – 5, монтер колії 3-го розряду – 1.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у тому числі: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо
(літ. Б, б, б1) загальною площею 1 218,6 м2; будівля лазні (літ. Б1) загальною площею
365,6 м2; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу пально-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення
служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 м2; приміщення підсобного
господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушарні
(літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж для залізничного транспорту (літ.
З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспорту (літ. I, i) загальною
площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова)
(літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ґанком
(літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень та буфету (літ.
М, м1, м2) загальною площею 1742 м2; будівля бензосховища (літ. Н) загальною площею
32 м2; підвал для збереження пально-мастильних матеріалів (літ. О) загальною площею
24 м2; приміщення туалетної (літ. У) загальною площею 12 м2; ворота №1; огорожа №2;
металево-бетонна естакада для автотранспорту №4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею
76,0 м2; сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна
(літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані
на п’яти дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог./м.
На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 68 шт., земельні ділянки – 5 шт.,
малоцінні необоротні матеріальні активи – 63 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної
адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ» надано
в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.
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відомості
приватизації

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 16 438 457,16 грн, ПДВ – 3 287 691,43 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 19 726 148,59 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Збереження основного виду діяльності підприємства.
2. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця, за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7,
8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.
4. Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати, до Пенсійного фонду України, бюджетів усіх рівнів та фондів соціального страхування, яка
складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.
5. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві
санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно з чинним
законодавством.
6. Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами
трудового законодавства.
8. Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із
заробітної плати.
7. В установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію
припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління».
8. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України.
9. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
10. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконання,
у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 1 972 614,86 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 30 березня 2018 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ )
загальною площею 1085,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А,
А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього
будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1085,6 м2 та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т.ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т.ч. площа першого поверху – 246,8 м2
та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні, оштукатурені; дах –
з/б плити; покрівля азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, паркетні щити,
плитка; вікна дерев’яні, вікна – склоблок; двері дерев’яні, металеві; інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід,
каналізація, слаботочкові пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у
зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих
входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі
до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через
суворий пропускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в
серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля
знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918 870,00 грн.
ПДВ – 153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта; відновлення будівельнотехнічного стану об’єкта протягом п’яти років з моменту набуття права власності на
об’єкт; здійснити державну реєстрацію об’єкта (нерухомого майна), в установленому
законодавством порядку, протягом року після набуття права власності на об’єкт; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства, після набуття права власності на об’єкт; покупець
зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов
договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов
як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки; забороняється подальше відчуження об’єкта протягом 3 років з моменту його придбання
покупцем. Після спливу вказаного терміну, відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти: в національній валюті в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться:
одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ
21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба
України, м. Київ;
у вільно конвертованій валюті (дол. США) по курсу НБУ: одержувач – Регіональне
відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005,
валютний рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500.
Кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р
37180501900001, МФО 856135 ГУДКСУ у Чернівецькій області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
23.03.2018 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української
Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 19.03.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
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58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сторінці Регіонального відділення: http://
www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Торговий дім
«Буковинська горілка» разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Торговий дім «Буковинська горілка».
Балансоутримувач: державне підприємство «Торговий дім «Буковинська горілка»,
код за ЄДРПОУ 22849629.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Предмет діяльності об’єкта: торгова діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування з реалізації продовольчих и непродовольчих товарів,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять нежитлова
будівля магазину літ. «А» площею 67,8 м2 та земельна ділянка 7310136600:35:004:0024
площею 0,042 га. Зазначена нежитлова будівля магазину не використовується. Об’єкт
знаходиться у периферійній зоні м. Чернівці, у виробничо-складській його частині. Місце
розташування об’єкта оцінки відносно основних центрів: відстань до центру міста – 6,0 км;
відстань до залізничного вокзалу – 8,3 км; відстань до міжміського автовокзалу – 5,5 км;
відстань до аеропорту – 4,5 км; відстань до зупинок громадського транспорту – 1,0 – 1,5 км
на вул. Руській. Наявне обладнання (9 од.). Оборотні активи у підприємства відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт,
загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 7310136600:35:004:0024. Право користування на земельну ділянку не оформлене.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність. Баланс активів і пасивів – 285,4 тис. грн. За останні три роки підприємство нерентабельне.
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.
Кількість та склад робочих місць на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 352 459,00 грн, у т. ч.:
вартість нежитлової будівлі – 198 383,00 грн; вартість земельної ділянки – 151 032,00
грн; вартість обладнання – 3 044,00 грн.
ПДВ – 70 492,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 422 951,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта прийняти
його у триденний термін за актом передачі; подальше використання об’єкта та умови його
експлуатації покупець визначає самостійно; після придбання об’єкта приватизації новий
власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства
відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; 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; здійснити державну
реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) в установленому законодавством
порядку протягом року після набуття права власності на об’єкт; протягом одного року
після підписання акта приймання-передавання об’єкта разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю
зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України; у встановленому
чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію
припинення державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» шляхом його
реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт
приватизації; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; покупець зобов’язаний не перешкоджати
продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця
щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до
моменту підписання акта підсумкової перевірки; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (або його частини) в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюються після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань,
які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання,
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти: в національній валюті в розмірі 42 295,10 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ;
у вільно конвертованій валюті (в доларах США) за курсом НБУ: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, МФО 351005, валютний
рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» № 25205275055500.
Кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться: одержувач – РВ ФДМУ
по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37180501900001, МФО
856135 ГУДКСУ у Чернівецькій області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 березня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в
аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та
споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування,
прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал
ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації повітря
та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є: проектування та монтаж систем керування
технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймально-транспортного устаткування; виробництво інших виробів з
пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво
залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку: 3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова,
7; 13,3899 га за адресою: Львівська обл. Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів,
вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять до
складу ЄМК та належать приватним власникам).
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.
Основні показники діяльності підприємства:
Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№
Найменування показника
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
з/п
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
2762
3580
4799
4946
2 Балансовий прибуток, тис. грн
-13833
-14240
-14551
-15022
3 Величина чистого прибутку, тис. грн
-522
-406
-311
-471
4 Рентабельність, %
–
–
–
–
5 Вартість активів, тис. грн
2843
3081
2799
3143
6 Вартість власного капіталу, тис. грн
14530
14448
14104
14005
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн
538
775
570
945
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,
622
732
309
706
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
Кількість та склад робочих місць станом на 01.02.2018: директор – 1; заступник директора – 1; головний бухгалтер – 1; заступник головного бухгалтера – 1; спеціалісти –
6; службовці – 1; основні робочі – 10; допоміжні робочі – 3; охорона – 5; МОП – 1.
Кількість робочих місць – 30.
Кількість працюючих – 30 осіб.
Початкова ціна становить 56 436 840,00 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок гривень), у т. ч. ПДВ – 9 406 140 грн
(дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок гривень).

Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладення договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць; забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, 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;
забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом державного майна
України договір про безоплатне зберігання державного майна, вартість якого вилучена
з вартості єдиного майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд цивільного захисту, які будуть передані покупцю відповідно до
договору на відповідальне зберігання; не допускати безпосереднього відчуження такого
майна, а також створення умов для відчуження цього майна; сприяти передачі житлових
будинків до комунальної власності відповідно до вимог чинного законодавства; збереження стендів СПЦ 3 (інв. № 38875) і СКУ (інв. № 20986А), які вмонтовані в приміщення
№ 69, площею 375,25 м2, що розташоване на другому поверсі складально-монтажного
корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим
підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП «ДЗ «Хвиля» у розмірі, який складеться на
дату підписання договору купівлі-продажу; не перешкоджати працівникам ДП ДНДП
«КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП «КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі
адміністративно-побутового корпусу, в частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на правах сервітуту, користування сходовою кліткою
і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного стану забезпечувати виділення місць для працівників
ДНДП «КОНЕКС» (до 100 осіб) у приміщенні підвалу цивільної оборони – бомбосховищі;
забезпечити на договірних засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного
підприємства «Титан-ЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись
екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП «ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу
не відчужувати єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу
майна покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням Фондом державного майна України 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 із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі
шістсот вісімдесят чотири гривні), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 23.03.2018, час початку внесення цінових пропозицій (час початку аукціону) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні адреси: kiev@
uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської філії Української
універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 413, з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) 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. Документи для
участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв
до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони
для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3
в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації,
а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному приміщенні
будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці
розміром 53256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
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.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства перебуває
в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять
тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 80 коп.), у т. ч. ПДВ – 1 186 049,80 грн (один
мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації: забезпечити збереження згідно з вимогами
чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають приватизації і будуть передані покупцю відповідно
до договору на відповідальне зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційне укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження
такого майна, а також створення умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі
у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.03.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 30.03.2018, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді до Універсальної товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@utsb.
kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11 тел. (044) 482-07-42) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами. Документи для
участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв
до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитися з об’єктом продажу можна
звернувшись до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні
з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.
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Управління продажу об’єктів
малої приватизації, т. 200-42-49

Продаж об’єктів групи Д
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
базару разом із земельною ділянкою
hh Назва: об’єкт незавершеного будівництва – базар.
Адреса об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д.
Балансоутримувач: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», код за ЄДРПОУ
05413994, адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 3.
Інформація про об'єкт: будівництво базару проводилось у 1990 роки, консервація не здійснювалась. Збудовано двоповерхову цегляну будівлю на фундаменті
із бутобетону з перекриттям із залізобетонних плит. Оздоблення не виконувалось.
Будівельна готовність на момент обстеження становить 44 %. Площа забудови –
113,0 м2. Огородження немає.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,0193 га. Кадастровий номер 0524355300:02:002:0980. Цільове призначення: 11.02 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. Обмеження
та обтяження в використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 49 701,00 грн, у т. ч.: вартість ОНБ – 37 096,00
грн; вартість земельної ділянки – 12 605,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 59 641,20 грн, у т. ч.: вартість ОНБ  –
44 515,20 грн; вартість земельної ділянки – 15 126,00 грн.
ПДВ – 9 940,20 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво протягом 5 років з
моменту підписання акта приймання-передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час добудови об’єкта; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва та земельної ділянки в установленому законом порядку; в місячний термін з дня отримання об’єкта приватизації повідомити місцеву раду щодо укладеного
договору та надати підтвердні документи; подальше відчуження ОНБ можливе за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за його виконанням.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 596,41 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 964,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року
включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 березня 2018 року Українською універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 11.00.
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 до 17.00. Протягом 2 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 3 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, 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. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
ливневого колектора разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво ливневого колектора
разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта приватизації: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б.
Баласоутримувач об’єкта приватизації: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: будівля каналізаційно-насосної станції (літ. А) загальною
площею приміщень 127,4 м2; розподільчий пункт (літ. Б) площею 67,2 м2; водойма
колектора (№ І) площею 13 590,0 м2; розподільча камера (№ ІІ) площею 43,6 м2;
приймальна камера (№ ІІІ) площею 16,8 м2; піскові площадки (резервуар) (№ ІV)
загальною площею 3 402,0 м2; насосна станція побутових стоків (№ V) площею
3,14 м2; вимощення (№ VІ) площею 594,0 м2. У цілому технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних чинників та відсутності консервації частина об’єктів,
що входять до складу ОНБ, перебувають у незадовільному, частково зруйнованому
стані, відбувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину. Територія, на
якій розташований ОНБ, заросла чагарниками. Об’єкт розташований в промисловій
зоні. Стан під’їздів до об’єкта незавершеного будівництва – задовільний, прокладено дорогу зі щебеневим покриттям. Відстань до доріг загального користування:
відстань від меж ОНБ до автомобільної дороги – 10 м, до залізничної колії – 100 м.
Наявність відводів та вводів комунікацій, які належать до складу будови і призначені
для забезпечення її водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами
в період будівництва, – відсутні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на
будівельному майданчику ОНБ відсутні. Початок будівництва – 1988 рік, припинення
будівництва – 1996 рік. Рівень будівельної готовності – 75 %. Проектно-кошторисна
документація на ОНБ відсутня.
Відомості про земельну ділянку: площа – 3,6400 га. Кадастровий номер
2124887400:10:011:0001. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: 11.04 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води,
збирання, очищення та розподілення води). Відомості про обмеження у використанні
земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 677 975,00 грн, у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1 009 763,00 грн;
вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 1 668 212,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 535 595,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 3 213 570,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 1 211 715,60
грн; вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 2 001 854,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту переходу
права власності на об’єкт приватизації до покупця виготовити проект реконструкції об’єкта незавершеного будівництва; завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за умови дотримання
вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта
приймання-передачі об’єкта приватизації; здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його
в експлуатацію; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та
передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодження з продавцем із забезпеченням збереження
для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній
валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 321 357,00 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта приватизації (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
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Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 23 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) – 19
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 року за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83.

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – клубу, що перебував
на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
клуб, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Сагайдачного, 7.
Відомості про об’єкт: ОНБ – клуб розташований в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну неподалік сільської ради, на відстані 40 м від дороги загального
користування. На будівельному майданчику на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби,
конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане
до монтажу, або таке, що потребує монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії руйнування, по межах будівельного майданчика огорожа
відсутня. Об’єкт знаходиться в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування, 0,3829 га,
кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 14 930,00 грн, у т. ч.:
ПДВ – 2 986,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 17 916,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобовязаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом
3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 791,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 березня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 19 березня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
дитяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли,
вул. В. Яцюка.
Відомості про об’єкт: ОНБ державної власності – будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок
будівництва дитячої установи – початок 2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи становить 75 %. ОНБ частково межує з
територією школи, яка огороджена металевою сіткою. Об’єкт розташований в центрі
села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою
переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується
добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від об’єкта до сільської ради – 200 м;
до автобусної зупинки – 600 м; до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт не
охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані
для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ  – 209 065,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 144 864,00 грн; земельної ділянки –
64 200,00 грн.
ПДВ – 41 813,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 250 878,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та ввести
його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним
законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 25 087,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 березня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 19 березня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – молочно-тваринницької ферми
на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)
hh Назва об’єкта: ОНБ державної власності – молочно-тваринницька ферма
на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала на балансі ТОВ
«Олексіївське» (державну реєстрацію товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-тваринницька
ферма на 200 голів великої рогатої худоби розташована на околиці села Новоолексіївка, на відстані 100 м до дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1. Родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований
фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою біля 1 м. Технічний стан – незадовільний.
2. Корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми,
що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому корпусі
корівника змонтовані прогони. Технічний стан – незадовільний.
3. Кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан – незадовільний.
4. Санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу. Внутрішні та зовнішні поверхні
стін частково оштукатурені. Технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа
відсутня.
На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання
їх за призначенням без технічних випробувань неможливо та економічно недоцільно.
Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки всього – 0,8459
га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн (тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т. ч.: не завершених будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої
худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00 коп.);
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта
незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00 грн (п’ятсот
гривень 00 коп.).
ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 березня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 19 березня 2018 року до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
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Управління конкурсного продажу,
т. 200-33-67

Продаж об’єктів групи Е
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПРОДАЖ ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ГРУПИ Е – ДЕРЖАВНОЇ ЧАСТКИ
В СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «БОРРІКС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НА АУКЦІОНІ
hh Найменування: державна частка в Науково-виробничо-комерційному
малому підприємстві «Боррікс» у формі товариства з обмеженою
відповідальністю (далі – ТОВ «НВК МП «Боррікс»), що становить 24,052%
від статутного капіталу товариства.
Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 19325532.
Місцезнаходження товариства: 82300, Львівська обл., м. Борислав, пров. Губиць
кий, 1.
Розмір статутного капіталу: зареєстрований – 1160461 крб. (11,61 грн).
Основні види діяльності (за КВЕД): 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення (основний), 25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і
контейнерів, 56.29 Постачання інших готових страв, 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Номінальна вартість державної частки: 278511 крб. (2,79 грн).
Початкова ціна продажу державної частки: 11 300,00 грн (одинадцять тисяч триста гривень 00 коп.).
Засоби платежу: грошові кошти.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: відсутня.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: немає.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2015 рік
2016 рік
2017 рік
Баланс активів і пасивів, тис. грн
0,1
–
–
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
-7,4
-7,1
-0,1
Чистий прибуток (збиток), тис. грн
0,4
0,3
7,0
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
30,0
32,0
25,0
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1 (директор)
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
У власності товариства необоротні активи відсутні. Вироб
ничо-господарську діяльність ТОВ «НВК МП «Боррікс» за
наявності замовлень проводить на орендованому майні
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
–
Дебіторська заборгованість, тис. грн
–
Кредиторська заборгованість, тис. грн
–
Умови продажу:
покупцю у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановлений договором строк прийняти об’єкт; здійснити заходи щодо оформлення переходу права власності на придбаний об’єкт; надавати продавцю необхідні документи,
відомості, матеріали тощо про виконання умов договору.
В аукціоні з продажу державної частки в ТОВ «НВК МП «Боррікс», що становить
24,052% від статутного капіталу товариства (далі – аукціон), мають право брати участь
особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в
частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою
України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері
протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є
пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обме
жувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються:
для всіх потенційних покупців: копія документа, що посвідчує фізичну особу або
представника юридичної особи, його повноваження; копія документа про сплату реєстраційного внеску; копія документа про внесення коштів у розмірі 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації;
для потенційних покупців – юридичних осіб: засвідчені в установленому законодавством порядку копії установчих документів; засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів потенційного покупця щодо прийняття рішення
про участь в аукціоні та вчинення правочину купівлі-продажу об’єкта приватизації за
ціною, яка не може бути нижчою за його початкову ціну, відповідно до його установчих документів; документ про розподіл статутного капіталу між учасниками; відомості
про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснюють конт
роль над потенційним покупцем, до фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів), а також інформацію про потенційних покупців або осіб, в інтересах яких
придбавається пакет акцій, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; довідка про наявність та розмір державної частки у статутному капіталі юридичної
особи; інформація про фінансово-майновий стан (у складі копій балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про власний капітал за останній звітний рік);
для потенційних покупців – фізичних осіб: довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), для фізичних осіб, які
перебувають у шлюбі – нотаріально засвідчену згоду другого з подружжя на вчинення потенційним покупцем правочину купівлі-продажу частки товариства за результатами аукціону за ціною, яка не може бути нижчою за початкову ціну пакета акцій (у разі коли шлюб
зареєстровано в українському органі державної реєстрації актів цивільного стану).
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на покупця.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки
в статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс» у розмірі одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 коп.),
який вноситься на рахунок № 37180500900001 в ГУ ДКСУ у Львівській області, МФО
825014, одержувач – Регіональне відділення Фонду державного майна України по
Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, призначення платежу: «реєстраційний
внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державної частки в статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс»;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державної частки в статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс», що становить відповідно 1 130,00 грн (одна
тисяча сто тридцять гривень 00 коп.), які вносяться на рахунок № 37316080000840 в

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

Продаж об’єктів групи Ж
ДОНЕЦЬКа ОБЛАСТь
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – дитячого оздоровчого
табору «Сонячний берег»
hh Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш».
Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1.
Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 25 од. нерухомості загальною площею
5 669,5 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2, сарайкомора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня літ. О-1
площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня літ. Т-2 площею
1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет літ. Ф-1 площею
17,8 м2, туалет (літ. Ц-1) площею 24,0 м2, туалет (літ. Х-1) площею 24,8 м2, навіс (літ.
Ч-1), навіс (літ. Ы-1), альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Роки побудови – 1958,
1973, 1987. Все нерухоме майно потребує капітального ремонту. Площа земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 671 000,00 грн, ПДВ – 534 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 205 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
провести капітальний ремонт об’єкта протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт; після завершення робіт з капітального ремонту зберігати основний
профіль (вид) діяльності об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним
законодавством протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт; дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію
права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести
місяців після підписання акта передачі державного майна; сплатити за об’єкт у строки,
передбачені чинним законодавством; 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 із законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17 грн (без ПДВ) та кошти
при 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 320 520,00 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» 23 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 – 19 березня 2018 року до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 32 052,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ДКСУ м. Київ, МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення Фонду державного
майна України по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, призначення платежу:
«внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки в
статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на
базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або
за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня
2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року
за № 937/21249 (далі – Порядок).
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ведучим аукціону (ліцитатором)
початкової ціни продажу будь-хто з учасників аукціону не висловив бажання придбати
державну частку в статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс» за оголошеною початковою ціною, торги припиняються. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державну частку в статутному капіталі ТОВ «НВК МП «Боррікс» за запропонованою ціною
(вищою за початкову), ведучий аукціону (ліцитатор) оголошує наступну ціну згідно
з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу державної частки в ТОВ «НВК МП
«Боррікс».
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ведучим аукціону (ліцитатором) наступну ціну за частку у статутному
капіталі товариства, ведучий аукціону (ліцитатор) оголошує переможцем аукціону того
учасника аукціону, заява на участь в аукціоні якого була зареєстрована Регіональним
відділенням Фондом державного майна України по Львівській області раніше.
Ведучий аукціону (ліцитатор) оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з
кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу, ніж оголошена ведучим аукціону (ліцитатором), ціну шляхом підняття номера квитка учасника аукціону та
оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Ведучий аукціону (ліцитатор) оголошує наступну ціну за частку у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі якщо для участі в аукціоні з продажу державної частки у статутному капіталі
ТОВ «НВК МП «Боррікс» подано заяву від одного покупця, зазначена державна частка
може бути продана безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною,
але не нижче початкової ціни.
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області за адресою: 79007,
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 (поштою або в канцелярію Регіонального відділення Фонду державного майна України за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
поверх 3, каб. 5).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 березня 2018 року до
18.00.
Аукціон буде проведено у Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Львівській області 30 березня 2018 року об 11.00 за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, каб. 22.
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Львівська обл., м.Борислав, пров.
Губицький,1. Контактний телефон директора ТОВ «НВК МП «Боррікс» Матлака Володимира Васильовича: моб. тел. (067) 943-32-94.
Служба організації та проведення аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та
управління корпоративними правами (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх,
каб. 6, 22), телефони для довідок: (032) 255-39-72, 261-66-02 у робочі дні з 9.00 до
18.00, у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням
hh Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8)
загальною площею 69,5 м2 (літ. А), знаходяться в одноповерховій окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент – бутові стрічки; стіни,
перегородки – цегляні; перекриття – дерев’яні балки, дощатий настил, дранка; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; двері дерев’яні; вікна – дерев’яні,
металеві решітки; До будівлі підведені, але відключені заводські мережі водопостачання,
опалення, каналізації, електропостачання. Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 40,35 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 од.: апарат УВЧ 1989 року, зуболікувальне крісло 1963
року, апарат УВЧ бб 1964 року, опромінювач комбінований КС-04 1973 року, опромінювач комбінований КС-04 1964 року, апарат СНІМ-1 1972 року, інгалятор АЦ-1 1973
року, апарат УВЧ-30 1973 року, апарат Дорсенваля 1977 року, бормашина БЗС-30-2
1985 року, помост для штанг (2 од.) 1988 року, тренажер-змійовик 1986 року, килимове покриття 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 35 211,00 грн. ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної
безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством, після підписання акта приймання-передавання об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк в
ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні»).
Грошові кошти в розмірі 4 225,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р
№ 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба
України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до
18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»:
01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – клубу з обладнанням
hh Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею
210,6 м2 прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2, приміщення № 8
площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний
знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт знаходиться на території
ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родина-І» 1980 року, баян «Ростов» 1977
року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979 року, електрогітара
БАС 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4 1985 року, електроніка
11 1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор «Електрон» Ц275 1986
року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2» 1990 року, підсилювач
УП-001-Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року, магнітофон «Соната» 1980
року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передавання
об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, банк в
ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач –
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 березня 2018 року до
18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»:
01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50 оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у
п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення

№ 17 (1141)

розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних ділянок межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому
порядку, отримання витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м 2 . Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної ділянки
буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
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3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної ділянки
буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
4. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – терапевтичний корпус за адресою: Луганська обл., Кремінський р-н,
м. Кремінна, пров. І. І. Мечнікова, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною
площею 961,4 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні
робіт із землеустрою.
5. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – житловий будинок за адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н,
с. Попівка, вул. Молодіжна, 2/1.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ, загальною
площею 302,0 м2. Розмір земельної ділянки буде визначатися при проведенні
робіт із землеустрою.
Підстави для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 09.03.2000
№ 472 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та від 16.02.2017 № 244 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна
України від 20 жовтня 2000 року № 2176»; рішення Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21, № 17/22
«Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає приватизації і розташований в с. Тарабани»; рішення Кремінської міської ради Кремінського
району Луганської області від 13.09.2017 № 25/12 «Про надання дозволу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з послідуючою передачею її в постійне користування Регіональному відділенню Фонду державного майна
України по Луганській області»; рішення Білокуракинської селищної ради Білокуракинського району Луганської області від 31.08.2017 № 32/11 «Про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом
незавершеного будівництва, яка надається в постійне користування Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по вул. Молодіжній, 2/1 в с. Попівка
Білокуракинського району».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені та за-

тверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельних ділянок.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною
пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за
ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують
відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути
зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент,
перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів,
які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 02.04.2018 о 10.00 за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ ФДМУ по
Луганській області. Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк,
бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон для
довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, каб. № 313. Останній день подання конкурсної документації – 26.03.2018
до 17.00.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до вико
нання робіт з підготовки до продажу об’єктів приватизації
разом із земельною ділянкою, а також з метою формування
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
(проведення робіт з присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці), що відбувся 19.02.2018

За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – будівля лазні загальною площею 208,4 м2 за адресою:
24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а, що
під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий
завод». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною
площею 633,3 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», підвалом літ. «А/п», входами в підвал літ. «а1», «а2» за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка,
вул. Лесі Українки, 26, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу СВАТ
«Сад України» та перебуває на зберіганні ПрАТ «Сад України». Орієнтовний розмір
земельної ділянки: 0,07 га.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою виділення
земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера
під об’єктом, що підлягає приватизації, що відбувся 20.02.2018

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою виділення земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера під об’єктом приватизації державної власності групи А – нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2 за адресою: Черкаська область, Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28 переможцем визнано ПП «Земекспертцентр».

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фдму

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
на право оренди

За результатами засідань конкурсних комісій, які відбулись 16.02.2018, на право
оренди – частини юридичного корпусу (1-й поверх) площею 98,64 м2 та частини надбудови двох 5-поверхових навчальних корпусів площею 134,5 м2 за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на балансі Університету державної фіскальної служби України, прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним
заявником – ФОП Бичек С. В. (ідентифікаційний номер 3584706448).

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

ІНФОРМАЦІЯ
Яворівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕЧ м. Яворова, адреса: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Львівська, 19.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: гуртожиток, у т. ч. їдальня (частина нежитлового приміщення будівлі), інв. № 18, військового містечка № 26
загальною площею 1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище Курницьке, 26.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 58,73 грн на місяць (без ПДВ).
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: їдальня (частина нежитлового
приміщення будівлі), інв. № 4, військового містечка № 20 загальною площею
1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська сільська рада, урочище Старичівське.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 53,03 грн на місяць (без ПДВ).
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: гуртожиток, у т. ч. їдальня (частина нежитлового приміщення будівлі), інв. № 1, військового містечка № 21 загальною площею 1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська
сільська рада, урочище Старий штаб.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 58,20 грн на місяць (без ПДВ).
 4. Назва об’єкта та його місцезнаходження: їдальня (частина нежитлового
приміщення будівлі), інв. № 3, військового містечка № 25 загальною площею
2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада,
урочище Пруське, 25.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 114,83 грн на місяць (без ПДВ).
 5. Назва об’єкта та його місцезнаходження: їдальня (частина нежитлового
приміщення будівлі), інв. № 15, військового містечка № 38 загальною площею
1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Верблянська сільська рада, урочище Гвардійське.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 65,78 грн на місяць (без ПДВ).
 6. Назва об’єкта та його місцезнаходження: клуб (частина нежитлового
приміщення будівлі), інв. № 12, військового містечка № 32 загальною площею
1,0 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, Старичівська сільська рада, урочище Курницьке, 32.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 61,95 грн на місяць (без ПДВ).
 7. Назва об’єкта та його місцезнаходження: КПП (частина нежитлового приміщення будівлі) інв. № 296 військового містечка № 53 загальною площею 1,0 м2
за адресою: Львівська обл., м. Яворів, вул. І. Хрестителя, 53.

Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства України, становить 57,83 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; використання об’єкта оренди під розміщення
торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна,
встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями, забезпечення
зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі,
не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (03259) 2-11-30, 21-11-40.

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

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: об’єкт (Лот) № 1: нежитлова будівлі
та технічні майданчики загальною площею 3 270,8 м2 військового містечка № 288
за адресою: м. Львів, вул. Луганська, 3, а саме: нежитлова будівля збірно-металевого
сховища (інв. № 86) площею 335,8 м2 та технічні майданчики з асфальтобетонним покриттям: № 7 площею 2 175,0 м2, № 8 площею 480,0 м2; № 9 площею 280,0 м2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить
37 796,83 грн (без ПДВ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції
згідно з чинним законодавством України.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: об’єкт (Лот) № 2: частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі (інв. № 1) загальною площею
2,0 м2 військового містечка № 35 за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 6.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – грудень 2017 року становить
1 466,67 грн (без ПДВ).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції
згідно з чинним законодавством України.
Основні вимоги щодо умов договору та експлуатації об’єктів:
використання нерухомого військового майна: по об’єкту (Лот) № 1: нежитлова
будівля (інв. № 86) – для розміщення виробничо-складських приміщень (інше використання нерухомого майна) та використання технічних майданчиків № 7, 8, 9 – для
розміщення та складування матеріалів та обладнання (інше використання нерухомого
майна); по об’єкту (Лот) № 2 – для розміщення банкомата; термін дії договору оренди –
2 роки 11 місяців. Продовження дії договору оренди можливе за умови дотримання
умов договору та вимог чинного законодавства та погодження з органом військового
управління; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної
оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без
компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і
матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не
меншому ніж тримісячна орендна плата за перший (базовий) місяць, який вноситься
протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні
три місяці оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно; зменшення площі орендованого нерухомого військового майна
протягом терміну дії договору оренди не допускається; мета і предмет господарської
діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює
господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВінницЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 11 (17,4 м2)
на третьому поверсі та частина даху (100,0 м2) 3-поверхової будівлі пожежного депо (літ. А) з підвальним поверхом. Балансоутримувач: Головне управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. С. Наливайка, 19. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина даху.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.01.2018: нежитлове вбудоване приміщення відновна – 10 269,00 грн, залишкова – 0,00 грн; частина даху відновна – 59 018,00 грн, залишкова – 0,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: тераса (літ. а2) площею 230,9 м2 до 2-поверхової
прибудови гуртожитку № 6 (літ. А). Балансоутримувач: Вінницький національний
медичний університет ім. М. І. Пирогова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця,
вул. Д. Галицького (колишня 40-річчя Перемоги), 58а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – ФОП Мозюра О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 тераса. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 35 705,00 грн; залишкова –
34 452,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля № ІІІ площею 56,0 м2 гуртожитку № 5. Балансоутримувач: Вінницький
національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Він
ниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцін-
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ки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська організація
«Вінницька обласна організація інвалідів «Самодопомога». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.01.2018: відновна – 34 902,42 грн; залишкова – 6 282,43 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 6 – № 11 загальною площею 242,4 м2 у підвалі навчального корпусу (літ. А1). Балансоутримувач: Державний навчальний заклад «Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Він
ниці». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського (колишня
Тарногородського), 27. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65.
Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Підприємство «Системні
рішення» засноване на власності Вінницької обласної громадської організації інвалідів
«Самодопомога». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 6 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 73 412 грн;
залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 – 88,2 м2, № 2 –
27,2 м2, загальною площею 115,4 м2 у приміщені № 25 прибудови до гуртожитку
№ 5. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Вінницька обласна організація інвалідів «Самодопомога».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 71 923,91 грн; залишкова – 12 946,29 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 1 – № 5,
№ 8 – № 9) загальною площею 122,7 м2 в одноповерховій будівлі складу (літ.
Д). Балансоутримувач: Вінницьке обласне відділення (філія) Комітету з фізичного
виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 21050, м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів (колишня Свердлова), 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку

договору оренди; укладення проекту договору оренди нерухомого військового майна
з переможцем конкурсу у 5-денний термін після проведення конкурсу.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в приміщенні актового
залу КЕВ м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, видану представнику
юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним чином копію звiту про фiнансовi результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларацiю про доходи або завiрену в установленному
порядку копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника
єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи з наданням повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку та гарантії); додатковi пропозицii до договору оренди; платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести стартових орендних плат;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
До участі у конкурсі не допускається особа, якщо нею не перераховано суму застави для участі у конкурсі на право оренди об’єктів нерухомого майна та надано
пропозиції щодо використання нерухомого майна у спосіб, заборонений чинним законодавством України.
Внесення конкурсної застави в розмірі шести стартових орендних плат, яка
вноситься для участі в конкурсі, перераховується: КЕВ м. Львова, код за ЄДРПОУ
07638027, код банку 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ УДКСУ
у Залізничному р-ні м. Львова, р/р № 37316039001696.
У разі відмови переможця від укладення договору оренди застава не повертається
та зараховується до державного бюджету.
Якщо під час відкриття запечатаних конвертів виявилося, що учасники конкурсу,
які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж засіданні можуть надати додаткові
пропозиції у письмовому вигляді щодо більшого розміру орендної плати.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, та який надав пропозиції про найбільший розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно
із стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку, але не нижчеий ніж на
аналогічних об’єктах інших форм власності.
При проведенні конкурсу та укладенні договору оренди буде забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 №549/2015 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

інформація ПРО намір передати
державне майно в оренду
Відповідно до звернення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти
державної власності, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості
приватизації» від 19.02.2018 № 15 (1139) на стор. 5, щодо об’єкта оренди № 5 – в колон
ці найменування слово «Лот 4» слід читати: «Лот 3», щодо об’єкта оренди № 6 слова
«Приміщення № 226 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» слід читати: «Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі пасажирського термінала «D».

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Вінницька обласна
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування імені Юлії
Рябчинської». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 7 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.01.2018: відновна – 135 093,24 грн; залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 7. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована одноповерхова будівля гаража
(літ. А) загальною площею 83,9 м2; огорожа № 1 (з/б); огорожа № 2 (цегляна).
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м. Хмільник Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22000,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Столярчука, 2а. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17.
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник
робіт з оцінки – ФОП Буликова В. С. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля, 2 огорожі. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: окремо розташована одноповерхова будівля гаража (літ. А): відновна – 22 542,00 грн; залишкова – 9 053,00 грн; огорожа № 1 (з/б): відновна – 4 918,00 грн; залишкова – 4 671,00 грн;
огорожа № 2 (цегляна): відновна – 2 388,00 грн; залишкова – 2 270,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 8. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: водовипуск тип 1 зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1171) – 2 шт.; водовипуск тип 2 зимувальних ставів 1-6
(інв. № 1171) – 2 шт.; водовипуски зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1170) – 2 шт.; дамби землі зимувальних ставів 1-6 (інв. № 1162) – 6 шт.; водовипуск нерестових ставків
1-5 (інв. № 1164) – 14 шт.; водонапуск – наповнюючі труби нерестових ставків 1-5 (інв.
№ 1164) – 1 шт.; греблі земляні (водовипуски та водонапуски нерестових ставків 1-5
(інв. № 1174) – 4 шт.; водовипуск 1-2 вирощувального ставу №1 (інв. № 1168) – 1 шт.;
водовипуск 1-2 вирощувального ставу № 2 (інв. № 1169) – 1 шт.; водовипуски маточних
ставів 1-8 (водовипускні споруди) (інв. № 1172) – 4 шт.; водовипуски маточних ставів
1-8 (водонапуск – наповнюючі труби) (інв. № 1173) – 1 шт.; дамби землі зимувальних
ставів 1-8/греблі маточних ставів 1-8 (інв. № 1163) – 6 шт.; наповнюючий канал (водопостачальний канал) (інв.№1160) – 1 шт.; донні водовипуски карантинних ставів
(шахтний водоскид) (інв. № 1175) – 1 шт.; шахтний водоскид (водоскидна споруда)
(інв. № 1166) – 1 шт.; гребля земляна (інв. № 1158) – 1 шт.; дамба огороджувальна
(роздільна гребля) (інв. № 1165) – 1 шт.; підпірні споруди (інв. № 1161) – 1 шт.; донний
водовипуск (водоскид) (інв. № 1167) – 1 шт.; дамби контурні 1-4 (роздільна дамба
земляна) (інв. № 1159) – 1 шт. Балансоутримувач: Державне підприємство «Укрриба».

№ 17 (1141)

7

відомості
приватизації

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Тиврівський р-н, с. Жахнівка (територія Жахнівської сільської ради, за межами села Івонівці). Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ПП «Віта». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 52 гідроспоруди. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 05.12.2017: звертатись за телефоном
(0432) 67-52-17. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 302,8 м2 першого та другого поверхів адміністративного будинку з ґанком.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1» (код за ЄДРПОУ 34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, б. 16а. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Вугледарський міський
центр зайнятості. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,6 м2
на першому поверсі двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» (код за ЄДРПОУ
34032208). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, 16а. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/факс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Міська організація
«Ковчег». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних
днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки: № 1, № 2 – практичний
досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію Фонду державного майна України (лист від 05.02.2018
№ 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у IV кварталі 2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки,
яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців становить:
по об’єктах № 1, № 2 – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 24,5 м2 гаража № 26.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 16. Балансоутримувач: Новоград-Волинський міський центр зайнятості
(Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Рудницька Л. С.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 16,5 м2 на 1-му поверсі в двоповерховій будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10. Балансоутримувач: Головне управління
статистики у Житомирській області (м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник
оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Житомирська
обласна організація «Воскресіння».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 128,4 м на 1-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., смт Черняхів, вул. Володимирська, 13. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України в Черняхівському районі Житомирської області (Житомирська обл., смт Черняхів, вул. Володимирська, 13). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Вакулович В. Г.
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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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (поз. 1-14, поз.
1-15, поз. 1-16 за планом) загальною площею 113,5 м2 у будівлі учбового корпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Коменського Яна Амоса, 26. Найменування балансоутримувача: Мукачівський державний
університет (тел. (03131) 2-11-09). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Бабинець П. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридор-холу (поз. ІІ за планом) підвалу
будівлі літ. А площею 2,0 м2 навчально-лабораторного корпусу АА′. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», (095)
539-95-58). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Марчук І. Г. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1 119,35 грн/м2 станом на 24.03.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: для № 1 – приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування;
для № 2 – частини приміщень, зокрема, для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: гравійна площадка розміром (28м х 30м) + (26м х
18м) загальною площею 1 308,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське
вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Данелія» Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 17 741,22 грн/га станом на
01.01.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: гравійна площадка розміром 22м х 45м загальною площею 990,0 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт Дубове,
вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне
виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Данелія». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 17 741,22 грн/га станом на 01.01.2017.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: площадки виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок:
(0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Івано-Франківській області в інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 19.02.2018 № 15 (1139) на
стор. 7, дані щодо об’єкта № 4: гідротехнічні споруди руслового ставу загальною площею 195,21 га; садки зимувальні в кількості 7 штук загальною площею 1,14 га; стави
зимувальні в кількості 6 шт. загальною площею 7,72 га, що обліковуються на балансі
ДП «Укрриба», за адресою: Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, на території
Княгиницької сільської ради, вважати недійсними.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Луганській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» № 9 (1133) від 29 січня 2018 року на стор. 6, мету проведення оцінки слід читати: «визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди».

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 20,0 м2 на першому поверсі Стоматологічного медичного центру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Хороз Леся Миронівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (інд. № 19) загальною площею 5,0 м2 на другому поверсі будівлі головного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Балансоутримувач: Національний

університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шабала Наталія Іванівна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 5,0 м2 дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Балансоутримувач: Національна академія державного управління
при Президентові України. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
смт Брюховичі, вул. Сухомлинського, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «ТриМоб».
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 9,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4 (будівля літ. «А-5»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Балансоутримувач:
Національний університет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Зільник Ігор Михайлович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
49,9 м2 на першому поверсі одноповерхового виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а. Балансоутримувач: ДП «Науководослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 4а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – СП ТзОВ «Томекс».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1, 52 загальною площею 63,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Балансоутримувач: Миколаївська
районна державна адміністрація. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл.,
м. Миколаїв, бульв. Проектний, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Струцька Леся Миколаївна.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення оздоблювального
цеху загальною площею 314,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Балансоутримувач: ДП «Львівський військовий лісокомбінат». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Луганська, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шепелюк Олег Олександрович.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (к. № 72) площею
13,2 м2 на другому поверсі в будівлі гуртожитку. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141. Балансоутримувач (орендодавець): Вище
професійне училище № 35 м. Стрия. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Стрий,
вул. Львівська, 141. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ «Український будівельно-інвестиційний банк».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для дахів, нежитлових
приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня
опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

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. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 28,6 м2 у
будівлі цеху обслуговування споживачів № 2 центру поштового зв’язку № 3 (реєстровий № 21560045.2200.АААЖЕИ934), що перебуває на балансі ХД ПАТ «Укрпошта»,
за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського (Леніна), 12. Замовник:
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Жогло І. Г. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Об’єкт: частина даху загальною площею 25,0 м2 та частина технічного
поверху загальною площею 4,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 1 (головного
корпусу), що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ДП «Український державний центр радіочастот». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні 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 нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що
має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається
претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції
щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений
в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5
днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: гараж площею 17,6 м2 (разом із земельною
ділянкою). Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров. Подільський, 4/1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна адреса
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замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Розмір земельної
ділянки – 95,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6810800000:04:020:0117.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/1. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Дата оцінки – 28.02.2018. Замовник та особа-платник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: гаражі, виробничо-складська нерухомість.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гараж з кладовою площею 25,8 м2 (разом із земельною ділянкою). Балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів,
пров. Подільський, 4/2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 93,0 м2. Кадастровий номер земельної ділянки 6810800000:04:020:0115.
Місце розташування земельної ділянки: Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, пров.
Подільський, 4/2. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки – право власності. Дата оцінки – 28.02.2018. Замовник та особа-платник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: гаражі, виробничо-складська нерухомість.
 Назва об’єкта оцінки № 3: гідротехнічні споруди ставу Михиренці (реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ801, інв. № 2-731), а саме: контурна та роздільна
дамби, водовипуск, обвідний канал, верховинна дамба. Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, Михиринецька
с/р, за межами с. Михиренці, в заплаві р. Случ. Мета проведення незалежної оцінки –
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – Фермерське господарство «Ранок». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки об’єктів № 1 – 2 – що не перевищують 9,2 тис. грн, об’єкта № 3 – що
не перевищують 7,1 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт
з оцінки майна та з експертної грошової оцінки земельних ділянок (для об’єктiв № 1 –
2); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за
наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення,
додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення
конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина коридору першого поверху навчального
корпусу № 3 площею 4,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Садова, 26, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Белан
Любов Василівна. Дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 1-го поверху адмінбудівлі
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні
Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Хрещатик, 35, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк
України». Дата оцінки: 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху загально площею 118,2 м2
(з них корисна – 101,9 м2 та площі загального користування – 16,3 м2); частина
підвалу загальною площею 210,9 м2 (з них корисна – 163,3 м2 та площі загального
користування – 47,6 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна
фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні Черкаської
об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 25, м. Чигирин, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Різник О. П. Дата оцінки: 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення фойє навчального корпусу
загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля національного університету цивільного захисту України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Онопрієнка,
8 м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата
оцінки: 31.01.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Черкась-

кій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 316, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ФОП Михайловська О. О. Дата оцінки: 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху п’ятипо
верхової адмінбудівлі площею 45,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Інститут легкої промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки:
ФОП Пахомов В. І. Дата оцінки: 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення 9-го поверху (загальною
площею 9,12 м2) та частина даху (загальною площею 6,0 м2) для розміщення
4 антенно-фідерних пристроїв загальною площею 15,12 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 245/1,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Київстар». Дата оцінки: 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 40,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної
інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійний фонд «Відродження регіонів». Дата оцінки: 28.02.2018.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45
Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18000, м. Черкаси,
вул. Сумгаїтська, 1. Дата оцінки: 28.02.2018.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 до
Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення);
пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів;
для цілісних майнових комплексів – не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі
2017 р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не
будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн;
окремо розташована будівля – 5 900,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 400,00
грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс –
38 000,00 грн; необоротні активи – 29 200,00 грн; пакет акцій – 37 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 13 березня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 19 березня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

підвальному поверсі літ. А-ІІ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
9 Державна пожежно-рятувальна частина управління ДСНС України у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, м. Кіцмань,
вул. Шевченка, буд. 2. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна
адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): 3 507,84 грн станом на 31.01.2018. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього:
0,2703 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., Кіцманський р-н,
м. Кіцмань, вул. Шевченка, буд. 2. Цільове призначення земельної ділянки: 1.12.1 –
державного управління та місцевого самоврядування (для обслуговування будівель і
споруд пожежної частини). Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 572 955,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
оцінки № 1 – ФОП Баласинович Георгій Корнилович; об’єкта оцінки № 2 – ФОП Верстюк Сергій Іванович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможців, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта
оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

підсумки

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення першого поверху будівлі
навчального корпусу (літ. Б) загальною площею 52,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський
державний медичний університет». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): 14 870,40 грн станом на 31.12.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0880 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Чорноморська, 17а. Цільове
призначення земельної ділянки: 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина коридору (1-21) площею 12,35 м2 першого поверху будівлі пожежного депо з протирадіаційним укриттям № 1 на

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
разом із земельною ділянкою, що відбувся 20.09.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості об’єкта державної власності гр. А – будівлі їдальні літ. «А» загальною площею
428,4 м2 з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками разом із земельною
ділянкою, що перебуває на позабалансовому рахунку Сніжнянської сільської ради,
за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4.
Розмір земельної ділянки, усього: 0,3726 га, з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 24 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 4600 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності групи Д – не завершеного будівництвом базару
разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0193 га, з метою приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 23 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 4500 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення вартості
об’єкта державної власності гр. А – будівлі їдальні літ. «А», веранди літ. «а», прибудови
літ. «а1» загальною площею 156,5 м2 разом із земельною ділянкою, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Шаргородське АТП-10528» та перебуває на балансі ПрАТ «Шаргородське АТП-10528», за адресою: 23500, Вінницька обл.,
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0403 га,
з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки –
25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 4300 грн.

Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 280-29-10

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»,
що приватизується

1
11
12
13
14
15

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

Значення показника

23293513
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СУМИОБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
40035, СУМСЬКА ОБЛ., М. СУМИ,
ВУЛ. Д. КОРОТЧЕНКА, 7
Розмір статутного капіталу товариства, грн
44 281 374,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
44 281 375
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
106 275 300,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
3 367
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні)
Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0005
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про депозитарну установу, в якій зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує депозитарну установу (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
2 088 842
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
1 018 206

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Найменування показника
2
Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
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!

2014 рік

2015 рік

2016 рік

3
1112754
1029781
108,06
49915

4
1699590
1554889
109,31
60985

5
2088842
1918065
108,9
45433

579390
222125
0
0
801515

597511
350214
0
0
947725

738343
279863
0
0
1018206

682721

716334

750294

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

2

3
11009
0
107785
0
801515

Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

4
11292
0
220099
0
947725

5
15806
0
252106
0
1018206

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
ПАТ «Сумиобленерго» здійснює свою діяльність відповідно чинного екологічного законодавства. Протягом звітного періоду товариство використовувало позитивний
санітарно-гігієнічний висновок на поводження з відходами, виданий обласною СЕС. Отримання лімітів та дозволів на утворення та розміщення відходів було при
зупинено у 2014 році. Підрозділи товариства, які розташовані у м. Суми, філії: «Сумський РЕМ», «Лебединський РЕМ», звітували по формі № 2ТП - водгосп (річна).
На балансі філії «Сумський РЕМ» ПАТ «Сумиобленерго» утримується свердловина питної води. Отримано дозвіл на спеціальне водокористування УКР 0062 СУМ від
12.08.2014 терміном дії до 12.08.2017. Водночас на балансі філій: «Сумський РЕМ» та «Лебединський РЕМ» утримуються три гідроелектростанції. Отримано дозвіл
на спеціальне водокористування УКР 2230 СУМ від 01.11.2002. Термін дії дозволу подовжено до 06.03.2018. Шкідливі викиди підрозділів ПАТ «Сумиобленерго», які
розташовані на території Сумської області, після проведення інвентаризації джерел викидів в атмосферне повітря віднесені до 3 групи, ці підрозділи звільнені від
статистичного звітування. Підрозділи товариства отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин терміном дії до 2018 року
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство товариства не порушувалось
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі
Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ - аукціон підвищення ціни / АЗЦ - аукціон зниження ціни / АБОЦ аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення аукціону)

Фондова біржа ПФТС
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
277-50-00
30.03.2018
11:00
АПЦ
Перші торги

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня
2017 року № 133/2017, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів
приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про
фінансово-майновий стан.
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