Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 39 (1059)
Засновано у вересні 1993 року
продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з повторного продажу
державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 шт., що становить 20,391 % статутного
капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 19 квітня
2017 року № 29-30 (1049-1050), запланований на 17 травня 2017 року, не відбувся
у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.

ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ
Наказом Фонду державного майна України від 17 травня 2017 року № 776
«Про прийняття рішення про приватизацію частки, що належить Фонду державного майна України у статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» (код за ЄДРПОУ
33054220)» прийнято рішення про приватизацію частки, що належить Фонду
державного майна України у статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів»
та яка становить 6 024 315,00 грн (шість мільйонів двадцять чотири тисячі триста п’ятнадцять гривень), що відповідає 50 % статутного капіталу
товариства.
Найменування товариства
Місцезнаходження
Товариство з обмеженою відповідальність «Містечко інвалідів» вул. Бориспільська, 40, м. Київ, 02093
(код за ЄДРПОУ 33054220)
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Волинська область

Група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебувають на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтно-механічна майстерня
площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 (інв. № 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з бензовловлювачем
(інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезервуар (інв. № 101040);
каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад ПММ площею 15,4 м2
(інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043); технічні площадки (інв.
№ 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); благоустрій вертикального
планування дороги (інв. № 101047); енергетичне господарство (інв. № 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні тепломережі (інв. № 101052);
благоустрій вертикального планування дороги (інв. № 101053); електропостачання
(інв. № 101054) за адресою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, с. Кортеліси,
вул. Перемоги, 2а. Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 105 360,00
грн, у т. ч. ПДВ – 17 560,00 грн.

Івано-Франківська область

Продаж об’єктів групи Ж................3
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22 травня 2017 р.

Нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2, що не включена до статутного
капіталу ВАТ «Променерговузол», за адресою: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б. Приватизовано юридичною особою за 156 693,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 26 115,60 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Закарпатська область

Група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею
34,2 м2; будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2; будівля складу літ. Е
загальною площею 49,2 м2; будівля аптеки літ. Ж загальною площею 94,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово,
вул. Б. Хмельницького, 108, що перебуває на балансі Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі. Земельна ділянка площею 0,3914 га, кадастровий номер 2110200000:01:049:0046, категорія земель: землі житлової та
громадської забудови; цільове призначення: для будівництва та обслуговування
будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Приватизовано фізич
ною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 973 524,62 грн з урахуванням ПДВ, у т. ч.: ПДВ – 162 254,10 грн, ціна продажу
будівель – 526 483,20 грн (ПДВ – 87 747,20 грн); ціна продажу земельної ділянки
з урахуванням ПДВ – 447 041,42 грн (ПДВ – 74 506,90 грн).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.05.2017 № 745)

Дніпропетровська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна інспекція
по якості залізних руд» за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Староярмаркова, 35.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.05.2017 № 744)

Житомирська область

1. Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею
264,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна,
7, що перебуває на балансі Приватного (Приватно-орендного) сільськогосподарського підприємства «Кишинське» (код за ЄДРПОУ 5418655).
2. Нежитлова будівля колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною площею
244,0 м2 за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад,
133/Л, що перебуває на балансі Дочірнього підприємства «Пересувна механізована
колона № 155» ВАТ «Житомирводбуд» (код за ЄДРПОУ 01036804).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: обладнання їдальні (22 од.: електроплита, холодильник, котел харчовий, холодильна камера, компресор, прилавокхолодильник, агрегат герметичний, електропіч, електрокотел, посудомийна машина,
м’ясорубка, шафа ШК-04, холодильник, картоплечистка, котел харчовий, електрокотел, електрокип’ятильник, хліборізка, машина для різки овочів, електроплита, магазинліфт, тістомішалка) реєстровий номер 308577.2.ААБАГЕ936; обладнання медпункту
(2 од.: апарат УВЧ, зубний набір, реєстровий номер 308577.1.ААБАГЕ935).
Адреса об’єкта: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци, 8.
Балансотримач: ТОВ «Барська швейна фабрика», код за ЄДРПОУ 00308577,
адреса: 23000, Вінницька обл., м. Бар, вул. Бони Сфорци, 8.
Інформація про об'єкт: обладнання їдальні (електроплита МСЄСМ 3, 1970 р. в;
холодильник NORD 214, 1991 р. в.; котел харчовий, 1991 р. в.; холодильна камера,
1991 р. в.; компресор, 1991 р. в.; прилавок-холодильник БК-1, 1988 р. в.; агрегат герметичний, 1991 р. в.; електропіч, 1986 р. в.; електрокотел КПЕ-60-1, 1993 р. в.; посудомийна машина, 1993 р. в.; електром’ясорубка МИМ 300, 1993 р. в.; шафа ШК-04, 1987 р. в.;
холодильник, 1991 р. в.; картоплечистка, 1993 р. в.; котел харчовий КПЕ-60-1, 1993 р. в.;
електрокотел КПЕ-60-1, 1993 р. в.; електрокип’ятильник, 1993 р. в.; хліборізка, 1993 р.
в.; машина для різки овочів, 1993 р. в.; електроплита ПЭ-0,51, 1993 р. в.; магазин-ліфт,
1993 р. в.; тістомішалка, 1993 р. в.) та обладнання медпункту (апарат УВЧ 1979 (1960)
р. в., зубний набір, 1970 р. в.), перебувають у незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 5 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 6 360,00 грн; ПДВ – 1 060,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 63,60 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 636,00 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 – 08.06.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-

реєстрованого 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 направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). 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. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівлі: насосна
станція перекачування промислових стоків (літер П) загальною площею 94,0 м2;
насосна станція з розподільчою камерою (літер 1Ж) загальною площею 75,8 м2;
споруди: камера утворення осаду (літер Л) загальною площею 83,6 м2; відстійник
радіальний (літер Н) загальною площею 28,3 м2; відстійник радіальний (літер М)
загальною площею 26,4 м2; резервуар (літер О) загальною площею 1,5 м2; центрифуга (літер Й) загальною площею 216,3 м2; центрифуга (літер К) загальною площею
216,3 м2; центрифуга (літер Ї) загальною площею 216,3 м2; центрифуга (літер Н)
загальною площою 216,3 м2; передавальні пристрої: трубопроводи очисних споруд; обладнання: блок переміщення очисних споруд.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Карбишева, 3.
Балансоутримувач: ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика».
Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів, до складу якої
входять 17 одиниць. У більшості об’єктів рік побудови – 1972. Об’єкт являє собою
комплекс перекачування та очищення промислових стоків. Група об’єктів розташована в периферійній, промисловій частині м. Луцька. Об’єкт розташований на
відстані 500,0 м до найближчої зупинки пасажирського громадського транспорту
вул. Карбишева. Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою. Доїзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний
час використовуються частково.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 866 553,00 грн,
ПДВ – 173 310,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 039 863,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 103 986,36 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього сере
довища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; покупець після підписання
акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації та
його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець
зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов
договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014,
код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по Волинській
області (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 103 986,36
грн вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ
м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ
ФДМУ по Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 8 червня 2017 року
до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 12 червня 2017
року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» (http://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф.11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9), тел. 24-00-57.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про продаж об’єкта
державної власності – окремого індивідуально визначеного майна – електростанції дизельної на шасі автомобіля ЗІЛ-157 за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Ребета, 2, що перебуває на балансі Івано-Франківської філії ПАТ «Укртелеком»,
опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 15.05.2017 № 37 (1057) на стор.
2, слід читати: «Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською
універсальною товарною біржею 06.06.2017, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00. Кінцевий термін подання заяв на
участь в аукціоні – 2 червня 2017 року включно до 16.00».

2
ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20 шт.),
стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з одиниць дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення –
ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера),
стіл 4-місний (20 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в
неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства, в основному
в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих
меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 21 630,00 грн; ПДВ – 4 326,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 25 956,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 2 595,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3 шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка
РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні
в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання
не тестувалось, не досліджено придатність основних вузлів, особливо неметалевих
частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 700,00 грн; ПДВ – 7 340,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 44 040,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 404,00 грн.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10,
ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансо
утримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з одиниць обладнання закладів громадського харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з
двох варочних камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160,0
кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні
розміри:1600х700х580 мм, маса – 50,0 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний
маса орієнтовно 4 500,0 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса
орієнтовно 15,0 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 – 35 700,00 грн; ПДВ – 7 140,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 284,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єктів визначає покупець; подальше відчуження
об’єктів приватизації до повної сплати їх вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592
(зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта – придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 39 580,00 грн. ПДВ – 7 916,00 грн
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 47 496,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 749,60 грн.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.), шафа
для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.),
шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.),
шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ
22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград,
вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець
1980-х років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 500,00 грн. ПДВ – 6 100,00 грн
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 36 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 660,00 грн.
Умови продажу об’єктів:
подальше використання об’єктів визначає покупець; подальше відчуження
об’єктів приватизації до повної сплати їх вартості можливе лише за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16.06.2017, час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвер-
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дженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
літ. «А-1», площею 76,9 м2.
Адреса об’єкта: 82122, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Новошичі,
вул. Шевченка, 195/1.
Балансоутримувач: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Код за
ЄДРПОУ 00240158. Адреса балансоутримувача: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований у периферійній частині с. Новошичі Дрогобицького р-ну на вул. Шевченка, 195. Транспортна доступність – задовільна. Нежитлова будівля об’єкта не використовується, перебуває у ветхому
технічному стані, для приведення її в належний технічний стан потребує капітального ремонту. Інженерні комунікації відсутні. Частина конструктивних елементів
відсутні (перекриття та покрівля відсутні, стіни та перегородки цегляні, частково
відсутні; наявні залишки штукатурки в незадовільному стані; підлога – земля).
Площа об’єкта – 76,9 м2. Площа забудови – 99,9 м2. Висота приміщень – 3,0 м.
Рік будівництва – 1960.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 21 490,00 грн; ПДВ – 4 298,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 25 788,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації –
2 578,80 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані
з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.06.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16 червня 2017 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ.№ 35 загальною площею 94,5 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за
ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована будівля з цегли 1983 року забудови, яка раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону,
покритий шифером, у правому – дах дерев’яний, покритий шифером) загальною
площею 94,5 м2, розташована на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49
років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 130 928,00 грн. ПДВ – 26 185,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 157 113,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15 711,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 16 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 12
червня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (36020, м. Полтава,
вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею 161,8 м2; стіни – з черепашнику, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання, опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн. ПДВ – 18 532,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 111 195,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570,
в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 16 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій

(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
12 червня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (36020, м. Полтава,
вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г)
зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь).
Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у
Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік. Технічна характеристика об’єктів: нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки;
перекриття – залізобетонні плити; покрівля рулонна сумісна; підлога – бетонна
основа, лінолеум, керамічна плитка; вікна двійні дерев’яні, двері металеві, дощаті; оздоблення – штукатурка, шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації –
електропостачання, водогін, опалення демонтовано; цегляний гараж: фундамент
бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля
шиферна; підлога бетонна; ворота металеві; оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання, опалення демонтовано; металева
огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках.
Замощення – асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 932 232,00 грн, у т. ч. ПДВ –
155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, питання землекористування вирішується покупцем відповідно до вимог законодавства.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 8 червня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3,
3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2, розташовані в житловому будинку літ.
«А-9», рік побудови –1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 607 260,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 506 050,00 грн; ПДВ – 101 210,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 60 726,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі 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 Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 червня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9), та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
В інформацію РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів державної власності групи
А, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 15.05.2017 № 37 (1057) на
стор. 2, внести такі зміни:
«1. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Г. Татарченко» за адресою: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної судноплавної компанії «Київ»:
«Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні: 27 328,56 грн.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 27 328,56 грн, що
становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача –
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі № 37317082001233,

код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172».
2. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-12» за адресою:
73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ»:
«Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні: 27 973,20 грн.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 27 973,20 грн, що
становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача –
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі № 37317082001233,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172».
3. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-11» за адресою:
73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ»:

«Сума грошових коштів (10 % початкової вартості продажу) для участі
в аукціоні: 27 039,48 грн.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 27 039,48 грн, що
становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача –
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі № 37317082001233,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку – 820172».
4. Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-21» за адресою:
73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1, що перебуває на балансі Комунальної
судноплавної компанії «Київ»:
«Сума грошових коштів (10 % початкової вартості продажу) для участі
в аукціоні: 31 776,24 грн.
Для участі в аукціоні грошові кошти за об’єкт у сумі 31 776,24 грн, що
становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок одержувача –
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі № 37317082001233,
код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172».

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Запорізька область

Туристично-оздоровчий комплекс «Горіховий гай» за адресою: Запорізька обл.,
Приморський р-н, м. Приморськ, вул. Курортна, 25. Приватизовано юридичною
особою за 3 880 308,24 грн, у т. ч. ПДВ – 646 718,04 грн.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи – виходи. До складу об’єкта
входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2,
приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт
розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родіна-І», 1980 року; баян «Ростов»,
1977 року; підсилювач УЕМІ (2 од.), 1985 року; саксофон з набором, 1979 року;
електрогітара БАС, 1985 року; установка ударна, 1985 року; підсилювач УА-4, 1985
року; електроніка 11, 1985 року; магнітофон «Комета 212-1», 1985 року; телевізор
«Електрон» Ц275, 1986 року; підсилювач «Арта», 1986 року; електробаян «Мечта-2»,
1990 року; підсилювач УП-001-Стерео, 1990 року; підсилювач Том 1201, 1990 року;
магнітофон «Соната», 1980 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу 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, без ПДВ»).
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 Держав-

на казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 23 червня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.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, 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 ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8)
загальною площею 69,5 м2 (літ. А) 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 рік; зуболікувальне крісло,
1963 рік; апарат УВЧ бб, 1964 рік; опромінювач комбінований КС-04, 1973 рік;
опромінювач комбінований КС-04, 1964 рік; апарат СНІМ-1, 1972 рік; інгалятор
АЦ-1, 1973 рік; апарат УВЧ-30, 1973 рік; апарат Дорсенваля, 1977 рік; бормашина
БЗС-30-2, 1985 рік; помост для штанг (2 од.), 1988 рік; тренажер-змійовик, 1986

рік; килимове покриття, 1979 рік. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно, згідно з чинним законодавством, після підписання акта приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу 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, без ПДВ»).
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, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19 червня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 23 червня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 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 ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру,
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
4-квартирний житловий будинок № 1.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка,
вул. Вишнева (стара назва: Дзержинського), 30.
Об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на якій
розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,2000 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.05.2001
№ 827, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази регіонального відділення від 19.05.2001 № 324, від 03.09.2008 № 264, зі змінами,
рішення Єлизаветівської сільської ради від 21.04.2017 № 4 про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-

ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка до 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами), (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних
осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода
на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 19.06.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 27.06.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області (м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50). Телефони для довідок: (061) 226-07-75, 226-07-76.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені до виконання
робіт з підготовки до продажу об’єктів приватизації
разом із земельною ділянкою, що відбувся 15.05.2017
За результатами конкурсу переможцем визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – будівля лазні літ. А, з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2, за адресою: 24312, Вінницька обл., Тростянецький р-н,
с. Буди, вул. Незалежності, 37а, що під час приватизації не увійшла до статутного
капіталу СВАТ «Будянське». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності групи Ж – медпункт з обладнанням загальною площею
32,5 м2, за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48,
що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу відкритого акціонерного
товариства «Немирівське АТП-10547» та перебуває на позабалансовому рахунку
приватного акціонерного товариства «Немирівське АТП-10547». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0074 га.

Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 286-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ», що приватизується
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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

20413052
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ»
Місцезнаходження товариства
12500, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КОРОСТИШІВСЬ
КИЙ Р-Н, М. КОРОСТИШІВ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 55
Розмір статутного капіталу товариства, грн
8 835,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
7 971
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
22,555
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
164 202,60
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
75
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
0,75
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
9 748
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
24 064
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
31460
27667
113,71

4
30337
34702
87,42

5
9748
14796
65,88

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %

№ 39 (1059)

Продовження таблиці

1
4

2
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн

3
-907

4
-7157

5
-6845

9338
11404
4
0
20742

16725
9949
5
0
26674

18741
5323
1
0
24064

6229
110
1341
13062
0
20742

4733
129
1138
20674
0
26674

-1084
129
0
25019
0
24064

АКТИВ
5
6
7
8
9

Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
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

ПАСИВ

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства
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 торгів)

Українська біржа
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
495-74-74
13.06.2017
10.00
АПЦ
Перші торги

22 травня 2017 року



4
Продовження. Початок на стор. 3

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», 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).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
05777118
2 Найменування товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД «МОДУЛЬ»
3 Місцезнаходження товариства
81200, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРЕМИШЛЯНИ,
ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 72
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
6 028 600,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
5 961 025
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
24,72
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
298 051,25
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
8
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
3,1285
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
126, 9
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 074,1
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
4,6
166,6
2,76
-30,5

4
101,4
291,6
34,77
-25,6

5
126,9
322,2
39,39
-124,3

3995,9
47,3
0
0
4043,2

3938,4
118
0
0
4056,4

3938
136,1
0
0
4074,1

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
00218354
2 Найменування товариства
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГЕНІЧЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
3 Місцезнаходження товариства
75500, ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., ГЕНІЧЕСЬКИЙ Р-Н,
М. ГЕНІЧЕСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНА (ЦЕНТРЛЬНА), 33
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
10 032 963,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 841 314
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
4,588
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
239 370,82
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
1
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
1,3537
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32614167, ТОВ «ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМ
ПАНІЯ «СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
ПАТ «Національний Депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
7 444,4
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
0
0
0
-319

4
0
0
0
-757

5
0
0
0
-1171,3

7783
1636
0
0
9419

7770
1632
0
0
9402

7444,4
0
0
0
7444,4

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
22607719
2 Найменування товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
3 Місцезнаходження товариства
46023, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
25 888 000,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
99 543 480
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
96,129
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
95 561 740,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
599
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
14,0991
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
56 307
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
53 580
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
45484
28465
159,8
86

4
73145
49419
148
2271

5
56307
34432
163,5
708

27328
25554
0
0
52882

28035
28693
0
0
56728

27414
26166
0
0
53580

39175
0
0
13707

41385
0
2420
12923

40615
0
3820
9145

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
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн

22 травня 2017 року

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 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
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.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
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

ПАСИВ

3

4

5

3755,5
0
0
287,7
0
4043,2

3736
0
0
320,4
0
4056,4

3611,7
0
0
462,4
0
4074,1

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство товариства

№
з/п
1 Найменування фондової біржі
2 Місцезнаходження фондової біржі

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника
Фондова біржа «ІННЕКС»
03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя
Жовтня), буд. 70, 11-й поверх
221-01-40
14.06.2017
10.00
АПЦ

3
4
5
6

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 торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», 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 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2
вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та
Закону України «Про санкції».
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.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
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

ПАСИВ

3

4

5

9086
0
0
333
0
9419

8329
0
0
1073
0
9402

7157,6
0
0
286,8
0
7444,4

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. Екологічних зборів та платежів немає
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутні
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
м. Дніпро, Фондова біржа «Універсальна»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Дніпро, вул. Дзержинського, 33в
Телефон для довідок
(0562) 36-13-60
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
15.06.2017
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про
санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках», 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 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
та Закону України «Про санкції».
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.
Продовження таблиці

1
14
15

2

3
0
52882

Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

4
0
56728

5
0
53580

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів за 2016 рік становлять 2,799 т, за які нараховано екологічний
податок в сумі 655,45 грн.
Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підприємства ведеться періодичний контроль за обсягами викидів відповідно до умов,
які встановлюються в дозволі на викиди № 61101100000 – 8. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ви
кидів за І кв. 2017 р. становлять 3,941 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 1585,11 грн. Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо у
водні об’єкти за 2016 р. становлять 0,6 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 63,84 грн. Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти за І кв. 2017 р. становлять 0,15 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 19,49 грн.
Відходи І – ІУ класу небезпеки зберігаються у спеціально відведеному приміщенні у спеціальній тарі. Обсяги утворення відходів протягом 2016 р. становлять
1,302 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 2 789 грн.
Відходи І – ІУ класу небезпеки протягом 2016 року утилізовано спеціалізованими організаціями, за що оплачено 100 000 грн.
Заборгованість зі сплати екологічного податку відсутня.
Виробництво обладнано 13 установками очищення вентиляційних викидів від домішок пилу, стан обладнання задовільний, установки паспортизовані та зареє
стровані, ступінь очищення становить від 90 до 98 %
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
15.06.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», 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 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
та Закону України «Про санкції».
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.

№ 39 (1059)

Продовження таблиці

5
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»,
що приватизується
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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

01057723
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»
Місцезнаходження товариства
26300, КІРОВОРГАДСЬКА ОБЛ., ГАЙВОРОНСЬКИЙ
Р-Н, М. ГАЙВОРОН, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 9
Розмір статутного капіталу товариства, грн
9 898 600,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
9 898 600
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
100,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
1,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
15 144 858,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
94
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
5,089
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
17 389
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
14 633
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
22536
19381
116,28
374

4
19679
16357
120,31
608

5
17389
13679
127,12
613

4803
9077
0
0
13880

4354
10406
0
0
14760

4064
10569
0
0
14633

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

Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
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

ПАСИВ

3

4

5

13302
0
0
578
0
13880

13723
0
0
1037
0
14760

13761
0
0
872
0
14633

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
За 2016 рік нараховано та сплачено екологічного податку за: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення –
46,35 грн; розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах – 205,25 грн
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство підприємства відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа ПФТС
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
16.06.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 –
2017 роках», 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 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
та Закону України «Про санкції».
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.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 10)
площею 14,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0642 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. КаміньКаширський, вул. Воля, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення та гаража. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 13.02.2017: 42 403,12 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – адвокат Шворак П. Г.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 14)
площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 2. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0642 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. КаміньКаширський, вул. Воля, 2. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення та гаража. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 13.02.2017: 42 403,12 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Мазурик П. А.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі «А-9» площею
20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження терміну
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 18.03.2016: 468,45 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Київстар».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина спорткомплексу (літер Ж-2) площею
40,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний
технічний університет. Місцезнаходження об’єкта, оцінки: 43018, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уп@sрfu.gov.uа. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір
земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Батюра Л. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 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); інфор-
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мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватися інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
2 325,4 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Екодевелопмент».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
227,0 м2 та бетонована прилегла територія площею 510,0 м2. Балансоутримувач: Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в Дніпропетровській
області. Адреса: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Грабовенко К. А.
 3. Назва об’єкта: частина залізничної колії протяжністю 194,0 м. Балансоутримувач: Державна організація «Комбінат «Салют». Адреса: м. Дніпро,
вул. Запасна, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Український національний продукт».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
81,9 м2. Балансоутримувач: ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.
Адреса: м. Дніпро, Троїцька площа, 2а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Профресурс Дніро».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37г. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Арбакова
О. І. Дата оцінки: 29.06.2016.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,7 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет
ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ КБ «ПриватБанк».
Дата оцінки 19.04.2017.
 7. Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього структурного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу
ім. Калініна. Балансоутримувач: ПРАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод»
(ЄДРПОУ 05393056). Адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1. Об’єкт являє
собою: будівлю А літ. 2А-1, червоний куток літ. 2Б-1, будівлю майстерні літ. 2В-1,
будівлю контори літ. 2Г-2, будівлю насосної літ. 2Е-1, пакгауз погрузки літ. 2Ж-1,
градирню літ. 2Є-1, будівлю пропарників літ. 2З-1,навіс літ. 2К, туалет літ. 21, сховища № 9 – 36, 38, 41, 44, ємності емальовані № 53, обваловка № 51, автошлях літ.
І, мостіння літ. ІІ, силові мережі, технологічний газопровід, технологічний водопровід, технологічні комунікації та 81 од. майна. Дата оцінки: 30.06.2017. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на
аукціоні. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
 8. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – навчально-універ
сальний корпус на 1 920 студентів Криворізького технікуму Національної
металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,58 га, за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н,
мкр-н № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення
у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки: 28.02.2017.
 9. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – суспільно-побу
товий корпус Криворізького технікуму Національної металургійної академії
будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці
площею 0,46 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна,
2г (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мкр-н № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 04.03.2017.
 10. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток на
400 студентів Криворізького технікуму Національної металургійної академії
будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці
площею 0,39 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна,
2в (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський р-н, мкр-н № 5). Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для повернення у державну власність. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.04.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 31 травня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 06.06.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Дніпропетровській області в інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 17.05.2017 № 38 (1038) на стор. 6, дату проведення
конкурсу та кінцевий термін подання конкурсної документації слід читати: «Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення
та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.
10, до 31 травня 2017 р. Конкурс відбудеться у регіональному відділенні
06.06.2017 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51».

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: лазня-сауна з прибудовою. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КСП «Зірка» (ліквідовано ухвалою Господарського суду
Донецької області від 10.04.2007 № 12/58Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелена, 33. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта приватизації з метою продажу конкурентним способом відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 10 грудня 2003 року № 1891 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від
25 листопада 2015 року № 1033). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: 1 одиниця (об’єкт нерухомого майна). Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 17,891 тис. грн (данні станом
на 01.04.1996). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ 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’єкта 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 кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів), запечатаних
в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 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’єкта практичний досвід з оцінки
окремих будівель, приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2016
року» та з метою недопущення нанесення збитків платнику робіт, повідомляємо, що
максимальна ціна послуг з оцінки окремо розташованої будівлі, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 3,8 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;
(057) 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
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
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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 24,8 м2 на другому
поверсі будівлі Олевського районного суду. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській
області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Адвокат Зарицький А. І.
 Об’єкт оцінки № 2: нерухоме майно у складі: гідротехнічних споруд (літ.
Б) площею 310,0 м2 та (літ. В) площею 205,6 м2 нагульного ставу «Строків»
площею 71,3 га, нежитлової будівлі (літ. А) площею 500,8 м2 та нежитлової
будівлі (літ. Г) площею 4,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Попільнянський р-н, вул. Чапаєва, 45. Балансоутримувач: ДП «Укрриба»
(м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Укрдобропроф».
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 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.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, по об’єкту № 1 – 2 200,00 грн;
по об’єкту № 2 – 6 500,00 грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є гідротехнічні споруди.
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 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.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщення загальною площею 49,3 м2, а саме: прим.
№ 22, 23 – 33,6 м2 та площа загального користування 15,7 м2 на першому
поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Філії «Івано-Франківського
державного обласного навчально-курсового комбінату» УДП «Укрінтеравтосервіс», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Тополина, 3. Запланована дата оцінки:
30.04.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПАТ «Укртелеком».
 2. Частина приміщення загальною площею 98,5 м2 в будівлі, що обліковується на балансі Управління поліції охорони в Івано-Франківській області,
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 88. Запланована
дата оцінки: 30.04.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки –
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Вітенко Тетяна
Станіславівна.
 3. Приміщення ремонтної майстерні на першому поверсі лабораторного
корпусу площею 17,6 м2, що обліковується на балансі Коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди
для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Фролов Олександр Валентинович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання
таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить:
відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо),
іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших
країнах світу); інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах
з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних
організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.
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Назва об’єктів

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Нежитлове приміщення боксу площею 70,0 м2 та асфальтований
ФОП Мель
майданчик площею 40,0 м2 за адресою: Київська обл., Києвоник В. І.
Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, 1,
що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний, виробничий
агрокомбінат «Пуща-Водиця»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Частина приміщення матеріального складу площею 77,5 м2
ФОП Стель
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Деми
мах Олена
дів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київської
Олексан
гідрогеолого-меліоративної експедиції
дрівна
Частина приміщення № 226 площею 10,0 м2 на 3-му поверсі
ПрАТ «Авіа
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Борис
компанія
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
«Міжнарод
ні авіалінії
України»
Частини приміщень загальною площею 125,0 м2 за адресою: Ки
ТОВ «Спай
ївська обл., Іванківський р-н, м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78,
дер – Кон
що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильський спец комбінат»
салтинг»
Гідротехнічні споруди, а саме: ставу «Германівка» (інв. № 461,
ТОВ «Град
реєстровий номер ФДМУ 25592421.31.ААЕЖАД143) площею
Строй ХХІ»
26,2 га, виросного ставу (інв. № 462, реєстровий номер ФДМУ
25592421.31.ААЕЖАД089) площею 1,3 га та ставу «Семенів
ський» (інв. № 460, реєстровий номер ФДМУ 25595421.31.ААЕ
ЖАД155) площею 42,3 га за адресою: Київська обл., Обухівський
р-н, землі Германівської сільської ради, що перебувають на
балансі ДП «Укрриба»
Нерухоме майно комплексної будівлі (адмінкорпус, прирізочний
ТОВ «Мета
цех та сушильні камери) загальною площею 58,2 м2, а саме:
лева покрів
приміщення № 1 площею 1,5 м2, приміщення № 13 площею
ля Груп»
12,8 м2, приміщення № 15 площею 2,3 м2, приміщення № 16
площею 9,8 м2, приміщення № 17 площею 4,7 м2, приміщення
№ 18 площею 4,7 м2 та приміщення № 20 площею 22,4 м2
за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьова,
17, що перебувають на балансі ДП «Київський деревообробний
завод Міністерства оборони України»
Частина нежитлового приміщення будівлі термоцеху, дільниці
ТОВ «Стоун
цементації загальною площею 350,0 м2 за адресою: Київська
Ленд»
обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебуває на балансі
Пошуково-зйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»
Частина приміщення № 23 площею 6,0 м2 на 1-му поверсі
Громадська
адміністративної будівлі за адресою: Київська обл., Бориспіль,
спілка «Укра
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
їнська авіа
транспортна
асоціація»
Магазин № 2 площею 195,0 м2 за адресою: Київська обл.,
«ТОВ «Ми
Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Лені
Шумери»
на, 63, що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний, вироб
ничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»
Частини даху площею 4,0 м2 будівлі аеровокзалу термінала «А»
ПрАТ «Київ
(інв. № 7016) за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
стар»
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
31.05.17 31.05.17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
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оцінки
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вартості

ЖИТОМИРСЬКА область

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення) складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 08.06.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок 200-25-36.

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 даху будівлі загальною площею 20,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 112. Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку
«Укрпошта». 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. Любінська, 112. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ТриМоб».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі гуртожитку № 1 загальною
площею 90,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Буський р-н,
смт Олесько, вул. Валова, 9. Балансоутримувач: Олеський професійний ліцей.
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., Буський р-н,
смт Олесько, вул. Валова, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 38а загальною площею 30,0 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Балансоутримувач: Головне управління статистики
у Львівській області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
просп. В. Чорновола, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лесюк Антон Олегович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно – нежитлові вбудовані приміщення (№ 7, 8, 9, 10) загальною площею 51,1 м2 на першому
поверсі будівлі курсового маяка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,

вул. Любінська, б/н (в межах Аеропорта). Балансоутримувач: Львівський РСП Украероруху. 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. Любінська, б/н (в межах Аеропорта). Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
7,0 м2 на третьому поверсі нежитлової будівлі під літ. «Б-3» – новий аеро
вокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
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. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Авіація Галичини».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 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 чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у
матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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). 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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Бережани № 1, а саме:
став Бережани 1 (інвентарний № 103); водонапуск (інвентарний № 125);
збірний канал (інвентарний № 136); рибовловлювач (інвентарний № 133);
контурна дамба (інвентарний № 127); перен. участок (інвентарний № 130);
перепускний трубопровід (інвентарний № 134); водоспуск (інвентарний
№ 129); щитовий водозбір (інвентарний № 131); гідротехнічні споруди ставу Бережани № 2, а саме: збірний канал (інвентарний № 126); відводний
канал (інвентарний № 132); верховина (інвентарний № 124); роздільна дамба (інвентарний № 128), що перебувають на балансі Державного підприємства
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Бережанський
р-н, в межах земель Бережанської міської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в
оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника
конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Клуб спортивної рибалки». Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 18.04.2017: 265 197,03 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам слід подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 6 500,0 грн.
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.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
1 Міністерство внутрішніх 40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, Нерухоме майно –частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля на 1-му поверсі адмі 40112249.1.ГЦЛОБШ001 21010, м. Вінниця,
3,0
24 217,00
справ України
21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
ністративної будівлі (літ. А) з прибудовами
вул. Ботанічна, 24

максимально можли
мета використання
вий строк оренди
2 роки 364 дні
Розміщення кавового
автомата

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ЗАКАРПАТСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон )
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфра 22087987, Філія «Укрінтеравтосервіс- Закарпаття» Українського державного підприємства по обслу Частина стоянки вантажних автомо
–
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Ве
29,6
28 055,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів та антен опера
структури України говуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», Ужгородський білів автотермінала «Закарпаття»
ликі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3
тора комунікацій, який надає послуги з рухо
р-н, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, тел. 66-04-12
мого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
–
м. Запоріжжя, просп.
102,3
366 755,00
Розміщення офісних
1 Міністерство освіти 03056656, ДП «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку Нежитлові приміщення № 80, № 81, № 811, № 82 третього
1 рік
і науки України
України», 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 180, тел. (044) 528-23-55
поверху адміністративної будівлі (літ. А-10)
Соборний, 77
приміщень
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89,
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛУГАНСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Луганська обл., м. Сєверодо
4,4
10 707,00
2 роки 364 дні
1 Державна фіскальна 39890583, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової Частина нежитлового вбудованого приміщення на 1-му поверсі
Розміщення торговельного
служба України
інспекції у м. Сєверодонецьку Головного управління ДФС у Луганській області
чотириповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001)
нецьк, вул. Енергетиків, 72
станом на 31.01.2017
об’єкта з продажу канцтоварів
2 Державна фіскальна 39890557, Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні (користуванні) Державної податкової Нежитлове вбудоване приміщення на першому поверсі
–
Луганська обл., м. Лиси
16,4
34 985,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного
служба України
інспекції у м. Лисичанську Головного управління ДФС у Луганській області
п’ятиповерхової адміністративної будівлі (інв. № 1031100732)
чанськ, вул. Сосюри, 347
станом на 31.01.2017
об’єкта з продажу канцтоварів
Заяви про оренду кожного із об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м.Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів,
32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Вбудовані нежитлові приміщення № 103, 104, 106
–
м. Львів, просп.
62,5
855 000,0
2 роки 364 дні
1 Міністерство освіти 02071010, Національний університет «Львівська політехніка»,
і науки України
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93
на 4-му поверсі 9-поверхової будівлі
В.Чорновола, 57
станом на 28.02.2017
Інформація відсутня м. Львів, вул. Го
37,1
270 300,00
2 Міністерство освіти 02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бан Вбудоване нежитлове приміщення на 4-му поверсі
2 роки 364 дні
і науки України
дери, 12, тел. 258-26-80
в будівлі навчального корпусу № 25 (Технопарк)
родоцька, 286
станом на 31.03.2017
68,2
401 060,00
2 роки 364 дні
3 Міністерство освіти 33593583, Львівський державний коледж харчової і переробної про Нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі Інформація відсутня м. Львів, вул. Пу
і науки України
мисловості, 79060, м. Львів, вул. Пулюя, 42, тел. (032) 263-82-22
станом на 28.02.2017
люя, 42

мета використання
Розміщення консульської установи
Розміщення офіса

Провадження виробничої діяльності (виробни
цтво хлібобулочних виробів) (інше використання)

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

ОДЕСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу управ
Балансоутримувач
загальна вартість майна максимально
з/п
ління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
пло за незалежною можливий
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди
2,0
34 336,00
2 роки
Розміщення банкомата
1 Міністерство охорони 01982212, Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному транс Невиділена частина холу першого поверху будівлі 01982212.1.ААААКЛ114 Одеська обл., м. Чорно
здоров’я України
порті МОЗ України», 68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. В. Шума, 4
поліклініки № 1
11 місяців
морськ, вул. 1 Травня, 1
2 Державне агентство
01038950, Одеське обласне управління водних ресурсів, 65078, м. Одеса, Облаштований технічний майданчик
–
м. Одеса, вул. Л. Сими
120,0
102 960,00
2 роки
Розміщення стоянки автомобілів
водних ресурсів України вул. Гайдара, 13
ренка, 33б
11 місяців
Міністерство
освіти
01127777,
Одеський
національний
морський
університет,
65029,
м.
Одеса,
Нежитлове
приміщення
на
другому
поверсі
будівлі
01127777.1.ЖЕИКЦФ003
8,0;
2,0;
173
291,00
1
рік
Розміщення торговельного обєкта з продажу спеціалізованої літератури, канцелярських
3
м. Одеса, вул. Мечни
і науки України
вул. Мечнікова, 34
адміністративно-аудиторного корпусу, блок «А»
8,0; 0,4
приладів, товарів непродовольчої групи, розміщення копіювально-тиражувального центру
кова, 34
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПОЛТАВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
38019788.1.АААГБГ934
вул. Сумська, 2, м. Зіньків,
43,2
124 500,00
Розміщення офіса
1 Державна казначей 38019788, Управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі Полтавської облас Частини нежитлового
2 роки 11 місяців
ська служба України ті, вул. Сумська, 2, м. Зіньків, Полтавська обл., 38100, тел. (0253) 3-14-37
приміщення
Полтавська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

РІВНЕНСЬКА область
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство земельних
ресурсів України
2 Державне агентство земельних
ресурсів України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
30133037, ДНВП «Рівнегеокадастр», 33028, м. Рівне, вул.16
Адміністративне приміщення
–
м. Рівне,
47,7
370 330,00
2 роки 11 місяців
Липня, 38, тел. (0362) 26-64-18
першого поверху
вул.16 Липня, 38
30133037, ДНВП «Рівнегеокадастр», 33028, м. Рівне, вул.16
Адміністративне приміщення
–
м. Рівне,
47,1
365 680,00
2 роки 11 місяців
Липня, 38, тел. (0362) 26-64-18
першого поверху
вул.16 Липня, 38

мета використання
Проведення проектних, проектно-вишукувальних,
проектно-конструкторських робіт
Проведення проектних, проектно-вишукувальних,
проектно-конструкторських робіт

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 22-50-79. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТЕРНОПІЛьСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
На зва органу
Балансоутримувач
загальна вартість майна за незалеж максимально мож
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн ливий строк оренди
мета використання
39403535.1.АААДЕЕ106 вул. Білецька, 1,
208,7
1 520 170,00
2 роки
1 Державна фіскальна 39403535, Головне управління ДФС у Тернопільській області, 46003, Частина нежитлових приміщень (поз. 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17) на 1-му поверсі адмінбудинку
Розміщення їдальні, що не здійснює
служба України
вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 43-46-11
Головного управління ДФС у Тернопільській області
м. Тернопіль
продаж товарів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХАРКІВСЬКА область
№ Назва органу
з/п управління

1 Міністерство
оборони
України
2 Міністерство
охорони здо
ров’я України
3 Міністерство
освіти і науки
України
4 Міністерство
освіти і науки
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна місцезнахо загальна2 вартість майна за незалеж максимально можли
контактний телефон)
дження
площа, м ною оцінкою без пдв, грн вий строк оренди
08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально- Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі складу технічного майна, інв. № 101
–
м. Харків,
200,0
257 800,00
1 рік
технічного забезпечення, 61064, м. Харків, вул. Це
вул. Цемент
ментна, 3, тел. (057) 370-38-63
на, 3
01896866, Харківський національний медичний універ Нежитлове приміщення – частина зали № 11-15 на цокольному поверсі 3-поверхової частини різноповерхової (3-6) 01896866.2.НЧИЮЦЛ2871 м. Харків,
53,6
322 400,00
1 рік
ситет, 61022, м. Харків, просп. Науки, 4, тел.: (057) будівлі з 3-поверховою надбудовою у центральній частині та двома 4-поверховими прибудовами Науково-дослідного
вул. Трінкле
707-73-80, 700-41-32
інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ, інв. № 10310011, літ. А-3-6, пам’ятка архітектури
ра, 6
02071197, Харківський національний університет
Частина коридору № 46 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. И-6
02071197.1.ЯГЛКУС017 м. Харків,
11,96
129 300,00
1 рік
радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14,
просп. На
тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13
уки, 14
02071205, Харківський національний університет
Частина коридору № 61 на 2-му поверсі у розширювачі лівого крила різноповерхової (8-12) будівлі учбового кор
–
м. Харків,
21,0
239 100,00
1 рік
імені В.Н. Каразіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, пусу № 2, інв. № 103100090, літ. А 8/12, пам’ятка архітектури
майдан Сво
тел.: (057) 705-02-41, 705-12-47, 707-52-31, 705-12-36
боди, 6

мета використання
Розміщення майстерні, що здійснює техніч
не обслуговування та ремонт автомобілів
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє
на основі приватної власності і провадить гос
подарську діяльність з медичної практики
Розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчально
му закладі
Розміщення офіса для надання послуг з
інформування щодо можливостей освіти
за кордоном

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

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
бульв. Шевченка, 205,
20,5
84 870,00
2 роки 364 дні
1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної Приміщення четвертого поверху
Провадження діяльності з перевезення пасажирів або інші види
розвитку і торгівлі України інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
чотириповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси
діяльності в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство юстиції
України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів, Нежитлові приміщення другого поверху будівлі рестора
–
м. Чернігів,
728,3
2 622 959,59
2 роки 364 дні
Розміщення ресторану
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
ну та адмінбудівлі (А1-2)
вул. Шевченка, 103
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Продовження таблиці

№
Назва органу
з/п
управління
2 Міністерство юстиції
України
3 Міністерство юстиції
України
4 Державне агентство
водних ресурсів України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
08571788, Академія Державної пенітенціарної служби, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34, тел. (0462) 67-68-22
01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства,
14007, м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
Будівля складу-гаража-майстерні (Г-1)
–
м. Чернігів,
288,7
566 395,47
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Ангар (К-1)
–
м. Чернігів,
350,9
581 936,65
2 роки 364 дні
вул. Шевченка, 103
Нежитлове приміщення на третьому поверсі триповер 01034314.1.БФЦРЛО026; м. Чернігів, просп.
22,82;
80 339,82;
2 роки 364 дні
хової виробничої будівлі та приміщення будівлі гаража
01034314.1.АААБЖБ459 Миру, 233
93,02
144 779,59

мета використання
Використання за призначенням
Для зберігання матеріальних
цінностей
Розміщення офіса; зберігання
та перезарядка вогнегасників

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

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Міністерство внутрішніх
справ України

25572855, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС
України по Київській області», 04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 85а,
тел.: 430-51-93, 430-38-51
2 Міністерство освіти і науки 20060961, Український державний центр позашкільної освіти, м. Київ,
України
Кловський узвіз, 8, тел. 253-75-25
05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного управління
3 Державне управління
справами
справами, м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел.: 454-82-42, 288-05-17
4 Міністерство освіти і науки 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, просп.
України
Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
5 Міністерство освіти і науки 40814998, Державна наукова установа «Український інститут науковоУкраїни
технічної експертизи та інформації», 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 180,
тел. 528-25-22
6 Державне управління
справами
7 Міністерство екології
та природних ресурсів
України

реєстровий номер
майна
–

найменування
Нерухоме майно

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
місцезнаходження об’єкта загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Київ, вул. Вишгород
21,0
232 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
ська, 85а
станом на 28.02.2017

Нерухоме майно

20060961.1.ББХИЯК001 м. Київ, Кловський узвіз, 8

1,5

Нерухоме майно

05905668.4.ПГЕЧЯЖ190 м. Київ, вул. Героїв Космо
су, 8а
01132330.1.КАТГНП009 м. Київ, просп. Космонавта
Комарова, 1

30,0

Нерухоме майно – нежитлове приміщення
фойє на 1-му поверсі навчального кор
пусу № 4
Нерухоме майно

–

14,2

27 480,00
станом на 28.02.2017
214 565,00
станом на 28.02.2017
191 757,00
станом на 31.01.2017

1 рік

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі
товари з приготування гарячих напоїв
Розміщення об’єкта для здійснення шиномонтажних послуг

1 рік
2 роки 11 місяців

м. Київ, вул. Антоновича, 180

32,6

459 000,00
станом на 28.02.2017

2 роки 11 місяців

05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного управління Нерухоме майно – нежитлові приміщення
05905668.1.ААААЛЕ142 м. Київ, просп. Перемоги, 50
справами, 03047, м. Київ, просп. Перемоги, 50, тел. 454-82-42
на 3-му поверсі редакційно-видавничого
корпусу, літ. А
37552996, Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035,
Нерухоме майно – частина нежитлового при 37552996.1.АКПЕР001 м. Київ, вул. Митрополита
м. Київ, Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: (044) 206-31-00,
міщення (1-й поверх)
Василя Липківського, 35,
206-31-64
літ. «А»

85,3

1 288 000,00
станом на 28.02.2017

2 роки 11 місяців

2,0

36 000,00
станом на 31.01.2017

2 роки 11 місяців

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів – 7,2 м2 та надання послуг
з друку документів – 7,0 м2
Розміщення офісного приміщення, крім офісних приміщень опера
торів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного)
зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по
слуги з доступу до Інтернету
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації
та видавничої продукції, що видається українською мовою
Розміщення банкомата

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

АПАРАТ ФДМУ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – апарату ФДМУ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
№ Назва органу
(код за ЄДРПОУ,
з/п управління назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство 40814998, Державна
освіти і на наукова установа «Укра
уки України їнський інститут науковотехнічної експертизи та
інформації», вул. Анто
новича, 180, Київ-039,
МСП 03150, Україна,
тел. 521-00-10

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Адміністративна будівля ла
бораторного корпусу літера
А, включає цокольний,1-й,
2-й поверхи і конференц
зала-Атріум;
адміністративна будівля
літера А;

16308272.1.ЮПНЕЖХ004;

м. Київ, вул. Антоновича,180;

16308272.1.ЮПНЕЖХ006;

м. Київ, пров. Р. Лужевського, 3 (колиш
ній Червоноармійський);

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна максимально
загальна площа, м2 за незалежною можливий
мета використання
оцінкою, грн строк оренди
6 060,4;
109 278 944
20 років
Розміщення бібліотек, музеїв;
752,9; 610,7; 706,5;
353,2; 776,7;
315,2; 310,7;
розміщення їдалень, буфетів,що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
354,8; 342,7; 302,1;
17,4;
299,5;
70,3;
343,4;

адміністративна будівля
літера В;
лабораторний корпус літе
ра Б (виробнича будівля)

16308272.1.ЮПНЕЖХ005;
16308272.1.ЮПНЕЖХ003;

м. Київ, пров. Р. Лужевського, 3 (колишній
Червоноармійський);
м.Київ, вул. Антоновича,180

108,5; 224,6; 96,6;

74,6

розміщення фірмових магазинів вітчизняних підприємств – товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;
розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції,
що призначаються для навчальних закладів;
розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;
розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;
розміщення торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції,
що призначаються для навчальних закладів;
розміщення торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;
розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Фонд державного майна України, з 9.00 до 17.30 (крім
п’ятниці), у п’ятницю – з 9.00 до 16.15 (крім вихідних). Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі Одеського національного політехнічного університету, орган управління –
Міністерство освіти і науки України.
 Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення четвертого поверху гуртожитку № 5, інв. № 122286, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ037,
площею 2,0 м2 та частина нежитлового приміщення четвертого поверху гуртожитку № 6, інв. № 122296, реєстровий № 02071045.81.ДЛСФЦХ038, площею 2,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11б та вул. М. Го
ворова, 11в.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 50 892,00 грн (п’ятдесят тисяч
вісімсот дев’яносто дві грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – березень 2017 р. становить
220,43 грн (двісті двадцять грн 43 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: встановлення прального обладнання (розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення); строк оренди – 1 (один) рік; своєчасне і
в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу
інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне
утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення
збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів
з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю,
витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати
балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди
поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю орендаря, а поліпшення
майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу
орендодавця, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; заборона суборенди та приватизації;
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту про незалежну оцінку
об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу
зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з
моменту його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній
відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на
балансі ДП ОФ «Адміністрація морських портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху (першого
рівня) в будівлі Морського вокзалу, інв. № 073000, реєстровий № 38727770.10.
АААИГА987, загальною площею 142,68 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Приморська, 6
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 2 067 052,00 грн (два мільйони
шістдесят сім тисяч п’ятдесят дві грн 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – березень 2017 р. становить
32 230,00 грн (тридцять дві тисячі двісті тридцять гривень) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: роз-
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міщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних та
тютюнових виробів; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі
внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання
та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з
моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем
договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору
повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат на
здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про
переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди
з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у разі його
відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї
останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали
Для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування цієї
інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх,
кімн. 503.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
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м. Київ-133, 01133

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

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Квартирно-експлуа
таційний відділ м. Одеси за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Єврейська, 13.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі,
інв. № 1, військового містечка № 117 загальною площею 60,7 м2 за адресою:
м. Одеса, вул. Приморська, 26.
Мета оренди – під розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ становить 2 210,00 грн на місяць (базовий
місяць розрахунку – січень 2017 року).
 2. Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлові приміщення будівлі,
інв. № 157, військового містечка № Балта – 1 загальною площею 230,0 м2
за адресою: Одеська обл., м. Балта, вул. Гагаріна.
Мета оренди – під розміщення торговельних об’єктів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, без урахування ПДВ становить 2 864,40 грн на місяць (базовий
місяць розрахунку – березень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів:
найбільший розмір орендної плати; своєчасна сплата орендної плати; компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди; компенсація витрат переможцем
конкурсу за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний
рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; страхування
орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку,
визначеному чинним законодавством України; зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.
Строк оренди – до 3 років з можливістю продовження терміну дії договору за умови
виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди, за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди
Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» (зі змінами), та документи,
визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу
про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (не більш як три робочих
дні до дати проведення конкурсу);
Конкурс буде проведено через 10 календарних днів з дати опублікування
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок з питань
конкурсу (048) 722-14-34.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Інституту фізіології ім О. Богомольця НАН України про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна, що відбувся 12.05.2017
По об’єкту – нежитловому приміщенню, а саме: кімната № 136 на 1-му поверсі
адміністративного корпусу (літ. «А») загальною площею 33,2 м2 за адресою: 01024,
м . Київ, вул. Академіка Богомольця, 4, що перебуває на балансі Інституту фізіології
ім. О. Богомольця НАН України, конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним учасником конкурсу – ФОП Яценко, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 2781302348.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049036
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