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засновано у вересні 1993 року

Продаж об’єктів групи А
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Тернопільська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою нежитлова будівля (гараж) загальною площею забудови 117,6 м2 (літера «Д») (разом із земельною
ділянкою) за адресою: 48100, Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. Наливайка, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля (гараж) одноповерхова, 1990 року введення в експлуатацію,
є окремо розташованою будівлею на 4 бокси площею забудови 117,6 м2. Зовнішні стіни та перегородки
цегляні. Інженерні мережі відсутні.
Розташована на земельній ділянці площею 0,0697 га, що надана на праві постійного користування Головному управлінню статистики у Тернопільській області, кадастровий номер земельної ділянки
6125010100:03:003:0712.
Більш докладну інформацію щодо об’єкта можна отримати за телефоном (0352) 25-04-87.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дня опублікування цієї інформації на адресу: 46000, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, РВ ФДМУ по
Тернопільській області.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – їдальня (літ. А) площею 129,7 м2, прибудова (літ. а)
площею 140,2 м2, ґанок (літ. а1), ґанок (літ. а2).
Адреса об’єкта: Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а.
Балансоутримувач: ВАТ «Березанське» (правонаступник – ПАТ «Березанське»; код за ЄДРПОУ
00849994).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27.
Відомості про об’єкт: окремо розташована нежитлова будівля з прибудовою. Рік побудови – 1969.
За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою без підвалу, яка складається з прямокутної у
формі будівлі та прямокутної у плані прибудови. Будівля має два окремих входи до приміщень, що розташовані на бокових фасадах, та окремий вхід до прибудови. Основні конструкції будівлі: фундамент і
цоколь – з/б блоки; стіни будівлі цегляні; стіни прибудови дерев’яні; перегородки цегляні; перекриття
дерев’яні; покрівля та дах – азбофанера; підлога – лінолеум, керамічна плитка; вікна, двері – одностулкові дерев’яні; зовнішнє оздоблення – розшивка швів; внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка,
фарбування масляними сумішами; інженерні комунікації: відключені. На даний час об’єкт не використовується та потребує ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 480 283,00 грн, ПДВ: 96 056,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 576 339,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 57 633,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від почат
кової ціни об’єкта приватизації в сумі 57 633,96 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа
«Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 06 лютого 2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля (конюшня).
Адреса об’єкта: Київська обл., Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Липнева, 1а.
Балансоутримувач: ВАТ «Племінний завод «Олександрівка» (код за ЄДРПОУ 05407976; припинено).
Відомості про об’єкт: окремо розташована нежитлова будівля (конюшня) загальною площею 1 232,0 м2
з цегляними стінами та арочним перекриттям по металевих фермах, 1992 року побудови, в плані габаритами 116,68 м х 12,85 м. Планування є типовим для конюшень – з торців будівлі влаштований широкий
коридор для проходу коней. Уздовж коридору по центру даху влаштований світловий ліхтар. По обидва
боки розташовані денники для утримання коней. Кількість денників згідно з планом БТІ – 48 од. Основні
конструкції будівлі: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; покриття конструкцій даху –
металеві ферми з труб та кутників, криті шифером; заповнення прорізів: ворота – дерев’яні з металевим
каркасом, вікна – дерев’яні та частково металопластикові. З інженерних мереж в будівлі присутнє електропостачання, водопровід, місцева каналізація. Оздоблення: підлога – цементна; стіни, стеля та перегородки – пофарбування водяними сумішами. Загальний технічний стан будівлі – задовільний.
Об’єкт перебуває в оренді у ТОВ «Наталія-Альянс» (договір оренди від 30.04.2010 № 1015). На сьогодні вирішується питання щодо припинення договору оренди (справа № 911/1654/17).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 546 000,00 грн, ПДВ: 309 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 855 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.

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

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 185 520,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта,
вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі України, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від почат
кової ціни об’єкта приватизації в сумі 185 520,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата
за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на р/р № 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за
ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта з
урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 06 лютого
2018 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електрон
ному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 02 лютого 2018 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00
до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче об’єднання
«Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
hh Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.
ААВАГЕ098.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи
зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не
придатні для подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання
незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 175 400,00 грн, ПДВ – 35 080,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 480, грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 21 048,00 грн.
hh Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ106.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран знаходиться у розібраному стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана розкомплектовані, кабелі та трубопроводи
зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування не придатні для ремонту, сталеві канати не
придатні для подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання
незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 600,00 грн, ПДВ – 38 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 720,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 22 872,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт
вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016,
одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок № 37319062002681,
Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 05 лютого 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.
ua) 09 лютого 2018 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ098 – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ106 – 13.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
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 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Націо
нальна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний
центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2,
кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.


продаж пакетів акцій
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з повторного продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика», що не відбувся

Призначений на 4 січня 2018 року конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціо
нерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988), яке
знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556,
інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації»
від 11 грудня 2017 року № 97 (1117), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту на пакет акцій.

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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відомості
приватизації

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

hh Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2
(разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова з бетонних блоків, фундаменти –
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік будівництва –
орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 123 100,00 грн, у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 88 000,00 грн, земельної ділянки – 35 100,00 грн.
ПДВ – 24 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 147 720,00 грн, у т. ч. приміщення
лазні (магазину) – 105 600,00 грн, земельної ділянки – 42 120,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
14 772,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грнта кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 12 лютого 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://www.nmac.net.ua) 16 лютого 2017 року. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://www.nmac.
net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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 знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009,
м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Центральна, 5.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код за
ЄДРПОУ 13953115).
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Артемівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент шлаковий;
стіни шлакові; перекриття дерев’яне; покрівля – азбестоцементна, підлога – цементна,
мозаїчна, внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водне пофарбування, металопрофіль; зовнішнє опорядження – керамічна плитка. Загальна площа – 81,5 м2.
Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований в середній зоні села Коханівка. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044,
цільове призначення: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 700,00 грн, ПДВ – 4 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 27 240,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт
до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором,
зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження
протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до
нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження
об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації
подальшого відчуження об’єкта є підставою для визнання правочинів щодо такого
відчуження недійсними.
Грошові кошти у розмірі 2 724,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua) 05 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35,
електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної
універсальної біржі оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв: до 16.00 01 лютого 2018 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел. (05322) 2-24-86.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
А д р е с а б а л а н с о у т р и м у в а ч а : 3 9 0 0 1 , П о л т а в с ь к а о б л . , м .  Г л о б и н е ,
вул. Володимирівська,144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття – з/б плити; підлога – бетонна, керамічна плитка; покрівля – азбестоцементні листи; внутрішнє
опорядження – штукатурка, побілка, водяне пофарбування; інженерні комунікації – наявна електрика. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастровий
номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі житлової
та громадської забудови.

15 січня 2018 року

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 50 700,00 грн, ПДВ – 10 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 60 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта; у
встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт; подальше використання земельної ділянки покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт до сплати його
повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію
для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для
нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право
власності; договори про подальше відчуження об’єкта, обтяженого зобов’язаннями, що
визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 6 084,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://сentrex.com.ua.) 05 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35,
електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної
універсальної біржі оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01 лютого 2018 року до
16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, тел.: (0532)
56-35-55, 2-24-86.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади
(лазня, душова) загальною площею 12,3 м2 .
Місцезнаходження об’єкта: 20120, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Філіція,
вул. Молодіжна, 11/1.
Інформація про об'єкт: нежитлові приміщення загальною площею 12,3 м2, а саме:
душова (літ. А-1) площею 5,5 м2; лазня (літ. а) площею 6,8 м2, є частиною приміщень у
будівлі тракторної бригади, 1965 року побудови. Об’єкт розташований поза межами
с. Філіція. Приміщення не мають окремого входу, потребують капітального ремонту.
Під’їзні шляхи ґрунтові, не мають твердого покриття. До будівлі підведені мережі
електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення відсутнє. Об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан задовільний. Фізичний знос – 38,25 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 4 220,00 грн, ПДВ – 844,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 5 064,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта; сплата ціни продажу за об’єкт
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 506,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська
служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлові приміщення в будівлі тракторної бригади (лазня, душова) загальною
площею 12,3 м2, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05 лютого 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 09 лютого 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00,
у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 lо 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля бару (літ. ж1-1) загальною площею 181,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА» (код за ЄДРПОУ 21355747).
Адреса балансоутримувача: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6.
Інформація про об'єкт: цегляне, напівпідвальне одноповерхове приміщення загальною площею 181,8 м2, у т. ч. приміщення кафе площею 115,5 м2, рік побудови –
1988, прибудоване до будівлі клубу, розташованого на території Приватного акціонерного товариства «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА». Будівля має
основний вхід та допоміжний. Під’їзні дороги – асфальтоване покриття. Стіни, перегородки кам’яні; стеля – підвісна система; підлога – лінолеум; двері, вікна дерев’яні.
До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі, в робочому стані тільки електромережа. Об’єкт не використовується, потребує капітального ремонту. Загальний
фізичний стан незадовільний. Фізичний знос – 43 %.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 8,09 га, яка надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санатор
ний комплекс «НИВА». Під об’єкт земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 191 800,00 грн, ПДВ – 38 360,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 230 160,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта; покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; сплата ціни продажу за
об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвід-

чення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ у
Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ
по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 23 016,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська
служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації без ПДВ).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05 лютого 2018 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 09 лютого 2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава,
вул. Пушкіна, 88) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00,
у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу
колишнього державного торговельного підприємства
«Експрес» (разом із земельною ділянкою)
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
торговельного підприємства «Експрес» (разом із земельною ділянкою).
Адреса: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять 67 одиниць необоротних активів
разом із земельною ділянкою площею 0,0350 га. До складу необоротних активів ЄМК
входить будівля кафе загальною площею 216,0 м2. Будівля кафе одноповерхова, цегляна з дерев’яним перекриттям, ІІІ групи капітальності. Рік побудови – 1980. Будівля
має чотири входи, два з яких центральні, а два – службові. До будівлі підведені всі
необхідні комунікації. Частину будівлі займає магазин продовольчих товарів, а другу
частину – кафе. Окрім будівлі до ЄМК входять необоротні активи, а саме: стіл дубовий
обідній 1,5м х 0,7 м – 5 шт., стіл дубовий обідній 0,75 х 0,7 м – 2 шт., табурет дубовий –
25 шт. (з них 16 шт. непридатні до експлуатації та не підлягають відновленню), стілець
банкетний барний – 6 шт., стіл розбірний металевий – 1 шт., барна стійка та дубова
дзеркальна вітрина – 1 комплект, касовий апарат ЕРА-101 – 2 шт., касовий апарат
Ера-101.10 – 1 шт., касовий апарат Міні 600.01 – 1 шт., стілець офісний – 2 шт., стільці – 12 шт., касовий апарат Міні 500.01 – 1 шт., стільці для зали – 7 шт.
Кількість та склад робочих місць: –.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої
діяльності (Чернігівське державне торговельне підприємство «Експрес» припинило діяльність відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 30.01.2003 № 63).
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0350 га; кадастровий номер
7410100000:01:032:0807; категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Вид використання: для будівництва і обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ  – 1 346 801,48
грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 199 097,50 грн, об’єкта – 1 147 703,98 грн. ПДВ –
269 360,30 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
1 616 161,78 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 238 917,00 грн, об’єкта –
1 377 244,78 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з чинним
законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 161 616,18 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р № 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 лютого 2018 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 12 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до Порядку подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м.
Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт www.uub.com.ua) в РВ ФДМУ
по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319,
тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля».
Місцезнаходження об’єкта: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять: 50 будівель та споруд, з яких 23 будівлі та споруди розташовані у м. Львові та 27 будівель та
споруд розташовані у Львівській обл., смт Новий Яричів; обладнання, устаткування,
прилади, меблі, транспортні засоби та інше майно.
До складу ЄМК не входять об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме: підвал
ЦО, дизель-генератор для підвалу ЦО, система подачі, очистки та фільтрації повітря
та два 12-квартирних житлових будинки.
Предметом діяльності підприємства є:
проектування та монтаж систем керування технологічними процесами; виробництво контрольно-вимірювальних приладів; виробництво підіймально-транспортного
устаткування; виробництво інших виробів з пластмас; виробництво електророзподільної та контрольної апаратури; виробництво залізничного рухомого складу.
Відомості про земельну ділянку:
3,2065 га за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7; 13,3899 га за адресою: Львівська
обл. Кам’янка-Бузький р-н, смт Новий Яричів, вул. Міцкевича, 58 (на території розташовані об’єкти нерухомості, що не входять до складу ЄМК та належать приватним
власникам).
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території
підприємства не утворюються і не зберігаються.
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Основні показники діяльності підприємства

Статутний капітал – 17 784 тис. грн.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

9 міс. 2017 р.

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн,
у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

2762
-13833
-522
–
2843
14530
538
622

3580
-14240
-406
–
3081
14448
775
732

4799
-14551
-311
–
2799
14104
570
309

3429
-15009
-458
–
2880
14037
809
526

Кількість та склад робочих місць станом на 01.11.2017:
директор: 1; заступник директора: 1; головний бухгалтер: 1; заступник головного
бухгалтера: 1; спеціалісти: 6; службовці: 2; основні робочі: 10; допоміжні робочі 3; охорона: 7; МОП 1. Кількість робочих місць – 33. Кількість працюючих – 33 особи.
Початкова ціна становить 56 436 840 грн (п’ятдесят шість мільйонів чотириста тридцять шість тисяч вісімсот сорок) гривень, у т. ч. ПДВ – 9 406 140 грн
(дев’ять мільйонів чотириста шість тисяч сто сорок) гривень.
Умови продажу:
збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років з моменту укладання договору купівлі-продажу; покупець є правонаступником усіх прав та
обов’язків державного підприємства; збереження кількості існуючих робочих місць;
забезпечення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм,
правил протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством
України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів
про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на об’єкт
приватизації; забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового
законодавства; покупцю в установленому законодавством порядку укласти з Фондом
державного майна України договір про безоплатне зберігання державного майна,
вартість якого вилучена з вартості єдиного майнового комплексу ДП «ДЗ «Хвиля»; забезпечити відповідно до вимог чинного законодавства утримання, зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням захисних споруд цивільного захисту, які будуть
передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання; не допускати
безпосереднього відчуження такого майна, а також створення умов для відчуження
цього майна; сприяти передачі житлових будинків до комунальної власності відповідно
до вимог чинного законодавства; збереження стендів СПЦ 3 (інв. № 38875) і СКУ (інв.
№ 20986А), які вмонтовані в приміщення № 69 площею 375,25 м2, що розташоване на
другому поверсі складально-монтажного корпусу, і надання цих стендів в користування на договірних засадах спеціалізованим підприємствам за наявності у них відповідних ліцензій або дозволів; погашення простроченої кредиторської заборгованості ДП
«ДЗ «Хвиля» у розмірі, що складеться на дату підписання договору купівлі-продажу;
не перешкоджати працівникам ДП ДНДП «КОНЕКС» доступу до приміщень ДП ДНДП
«КОНЕКС», які розташовані на 5-му поверсі адміністративно-побутового корпусу, в
частині надання підходів і під’їздів до місця здійснення господарської діяльності на
правах сервітуту, користування сходовою кліткою і ліфтом за угодою про спільне використання майна, забезпечення водо- та енергопостачання. На період надзвичайного
стану забезпечувати виділення місць для працівників ДНДП «КОНЕКС» (до 100 осіб)
у приміщенні підвала цивільної оборони – бомбосховищі; забезпечити на договірних
засадах надання підходів і під’їздів до приміщень приватного підприємства «ТитанЛВ», яке розташоване в складально-монтажному корпусі; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, дотримуватись екологічних норм та
здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища; питання
землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу
в установленому законодавством порядку; у встановленому законодавством порядку забезпечити здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи – ДП
«ДЗ «Хвиля»; протягом п’яти років з моменту укладення договору купівлі-продажу не
відчужувати єдиний майновий комплекс іншим юридичним та фізичним особам без
збереження умов, на яких він був придбаний; подальше відчуження та передача в заставу майна покупцем в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються
за погодженням Фондом державного майна України із забезпеченням переходу до но-

вого власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені частиною
першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 5 643 684 грн (п’ять мільйонів шістсот сорок три тисячі
шістсот вісімдесят чотири) гривні, що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для
участі у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Дослідний завод «Хвиля» без ПДВ».
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні: 01.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 05.02.2018, час початку внесення цінових пропозицій (час початку аукціону) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронні адреси: kiev@
uub.com.ua або auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Київської філії Української
універсальної біржі (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, оф. 413, з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (44) 278-04-27) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Фонд державного майна
України, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок –
четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.30 до 15.00. Телефони для
довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна за місцем його розташування за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Для ознайомлення з об’єктом необхідно звернутися до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3
в робочі дні з 10.00 до 15.00. Телефони для довідок: (044) 200-34-08, 284-52-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних
засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової

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

Продаж об’єктів групи Д
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта незавершеного будівництва –
одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку
з підсобним господарським приміщенням
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським
приміщенням.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року, призупинено в червні 1995 року. Заходи щодо консервації не здійснювались. Загальна
площа за проектом 108,49 м2, житлова площа за проектом 50,82 м2, будівельний об’єм
за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час припинення будівництва – 14 %. Бетонні стрічкові фундаменти у задовільному стані, цоколь – у незадовільному, цегляні перегородки мають пошкодження, перекриття відсутнє. Фізичний
знос: 75 %. Відстань до автодороги Київ – Харків – Довжанський – 0,4 км; межі обласного центру м. Полтави – 13 км.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,1237 га. Кадастровий номер 5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та громадської
забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 23 800,00 грн, ПДВ – 4 760,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 28 560,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; завершити будівництво об’єкта та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; подальше використання
земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним
законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов
договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб,
які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу
приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори про
подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені
у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А,Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 2 856,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.

Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбані
об’єкти приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua.) 05 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Центральній універсальній
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел.: (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35,
електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01 лютого 2018 року до
16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.: (05322)
56-35-55, 2-24-86.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів незавершеного будівництва державної власності –
квартир № 1, 2, 3, 4 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями
hh Назва об’єкта: квартира № 1 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що входять до складу об’єкта оцінки, становить 117,3 м2, у т. ч: площа забудови квартири
(незавершеної) – 32,6+46,0 м2; тераси – 11,3 м2; погреба – 19,3 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 180 600,00 грн. ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
hh Назва об’єкта: квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що входять до складу об’єкта оцінки, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 197 500,00 грн. ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
hh Назва об’єкта: квартира № 3 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що входять до складу об’єкта оцінки, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –36,7+46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погреба – 17,9 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 197 500,00 грн. ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
hh Назва об’єкта: квартира № 4 в 4-квартирному житловому будинку
з господарськими приміщеннями.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що входять до складу об’єкта оцінки, становить 115,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) –32,6+46,0 м2; тераси – 11,4 м2; погреба – 17,5 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 180 600,00 грн. ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
Місцезнаходження об’єктів: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове, Костопільський р-н, Рівненська обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного
агентства автомобільних доріг України.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні-магазину
hh Назва об’єкта: їдальня-магазин.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 466,3 м2,
1987 року побудови, розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н,
с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття – з/б плити;

№ 5 (1129)

Незавершене будівництво квартир № 1, № 2, № 3 та № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими будівлями, побудоване в 1998 році, законсервоване
будівництво у 2002 році. Стіни квартир зведені з червоної лицьової цегли та піноблоків. Покриття дерев’яно-шатрове, накритті шиферним листом, який частково пошкоджений. Міжповерхове перекриття виконано із залізобетонних плит, вікна та двері
відсутні. Внутрішні перегородки виконані на 5 %. Сходові конструкції між поверхами
та в погреби відсутні. Тераси відкриті (бетонна стяжка, перила дерев’яні). Сарай на
4 секції побудований на бетонних блоках та викладений із цегляної кладки, покриття шатрово-шиферне на дерев’яних стропилах (кроквах). У кожній із секцій є вікна
та дерев’яні двері, які частково пошкоджені. Комунікації: електропостачання, водопостачання, каналізація – відсутні. Об’єкт не експлуатується. Технічний стан будівлі
є задовільним та відповідає 40 % рівня будівельної готовності. Об’єкти розташовані
в межах земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,25 га,
що перебуває в користуванні балансоутримувача.
Умови продажу:
завершити будівництво об’єктів та ввести їх в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єктів незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності
на об’єкти незавершеного будівництва в установленому законом порядку; подальше
відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта (об’єктів) незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Рівненській
області, яке здійснює контроль за їх виконанням; дотримання покупцем термінів
оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єктів приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в
належному санітарному стані.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (окремо
за кожен лот) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
По квартирі № 1 та квартирі № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями грошові кошти в розмірі 21 672,00 грн та по квартирі № 2 та
квартирі № 3 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями
грошові кошти в розмірі 23 700,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни продажу
об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805 Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432, одержувач – РВ
ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 05 лютого 2018 року включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 лютого 2018 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 9.00, час закінчення аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються (окремо по кожному лоту) в електронному вигляді до
Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані надіслати на
адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Продаж об’єктів групи Ж
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та обладнання –75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.
На балансі підприємства обліковуються об’єкти, що не підлягають приватизації,
а саме: берегоукріплення, протирадіаційне укриття в напівпідвальному приміщенні
будівлі контори.
Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ділянці
розміром 53256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території
підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства перебуває
в незадовільному стані, розукомплектоване.
Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 7 116 298,80 грн (сім мільйонів сто шістнадцять
тисяч двісті дев’яносто вісім гривень 80 копійок), у т. ч. ПДВ – 1 186 049,80 грн
(один мільйон сто вісімдесят шість тисяч сорок дев’ять гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
забезпечити збереження згідно з вимогами чинного законодавства утримання,
зберігання та експлуатацію за цільовим призначенням об’єктів, що не підлягають
приватизації і будуть передані покупцю відповідно до договору на відповідальне зберігання, а саме: берегоукріплення та протирадіаційне укриття в напівпідвальному приміщенні будівлі контори. Не допускати відчуження такого майна, а також створення
умов для відчуження цього майна.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 00032945.
Грошові кошти в розмірі 711 629,88 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта,
вносяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач: Фонд державного майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі
у аукціоні з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 05.02.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 09.02.2018, час початку аукціону – 10.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: https://www.utsb.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592, зі змінами. Заяви на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному
вигляді до Універсальної товарно-сировинної біржі на електронну адресу: info@utsb.
kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Універсальної товарно-сировинної біржі (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, оф. 11, тел. (044) 482-07-42) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами. Документи для участі у аукціоні учасник подає з урахуванням Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення
про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 19.02.2002 № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за № 284/6572.
Отримати додаткову інформацію або ознайомитися з об’єктом продажу можна
звернувшись до ФДМУ за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні
з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок: 200-34-08, 284-52-40.

підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід, водопровід. Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 900,00 грн, ПДВ – 12 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 76 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах
чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати
об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; здійснити реєстрацію пра-

ва власності на об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо
виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають
свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації
зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на
об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що
підтверджують його право власності; договори про подальше відчуження об’єкта
приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним органом приватизації
подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів
щодо такого відчуження недійсними.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за
№ 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 7 668,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ

22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код
за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019,
р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею (https://centrex.com.ua) 05 лютого 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88, тел. (0532) 69-70-50, (044) 331-34-35,
електронна пошта: info@centrex.com.ua). Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 01 лютого 2018 року до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.: (05322)
56-35-55, 2-24-86.

оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу Фонду державного
майна України від 26.04.2016 № 867 «Про внесення змін до Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження
ціни», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18 травня 2016 року за № 737/28867

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта – наказу Фонду
державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 «Про затвердження Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592

zz Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 26.04.2016 № 867 «Про внесення змін до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 737/28867 (далі – нормативно-правовий акт).
zz Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
zz Цілі прийняття акта
Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є залучення більш широкого кола потенційних покупців та забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України від продажу на аукціонах в електронній формі об’єктів малої приватизації, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких ці об’єкти розташовані.
zz Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з базового відстеження нормативно-правового акта проводилися з 01 січня 2017 року до 15 грудня 2017 року.
zz Тип відстеження
Базове.
zz Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані.
zz Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Впровадження даного нормативно-правового акта забезпечило створення правових засад для належного функціонування у сфері
продажу державними органами приватизації об’єктів малої приватизації, в тому числі і тих, що пропонуються до продажу разом з
земельними ділянками, розширило кількість об’єктів, що можуть бути виставлені на продаж на аукціоні в електронній формі.
Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.
Дані були одержані шляхом ведення статистичного обліку Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.
zz Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається кількістю проведених аукціонів.
Нормативно-правовий акт набрав чинності 10.06.2016 після його офіційного опублікування у бюлетені «Офіційний вісник
України» № 43.
За результатом базового відстеження результативності дії нормативно-правового акта у період з 01.01.2017 до 15.12.2017
Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями було проведено 1097 аукціонів з продажу в електронній
формі державної власності. За 11 місяців 2017 року приватизовано 124 об’єкти малої приватизації, в тому числі 21 об’єкт разом
із земельними ділянками, на яких ці об’єкти розташовані.
zz Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру продажу об’єктів малої приватизації державної власності,
забезпечено впровадження сучасних технологій продажу в електронній формі таких об’єктів на аукціонах, у тому числі за методом зниження ціни.
На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

zz Вид та назва регуляторного акта
Наказ Фонду державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 «Про затвердження Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (далі – нормативно-правовий акт).
zz Назва виконавця заходів з відстеження
Фонд державного майна України.
zz Цілі прийняття акта
Нормативно-правовий акт було розроблено на виконання пункту 8 доручення Кабінету Міністрів України від 10.07.2015
№ 29091/0/1-15. Головними цілями прийняття нормативно-правового акта є забезпечення впровадження сучасних технологій
продажу об’єктів малої приватизації державної власності на аукціонах в електронній формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців.
zz Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з повторного відстеження нормативно-правового акта проводилися з 01 січня 2017 року до 15 грудня 2017 року.
zz Тип відстеження
Повторне.
zz Методи одержання результатів відстеження
Статистичні дані.
zz Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Впровадження даного нормативно-правового акта забезпечило створення правових засад для належного функціонування у
сфері продажу державними органами приватизації об’єктів малої приватизації та надало можливість встановлення чіткого механізму продажу в електронній формі цих об’єктів на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни.
Нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.
Дані були одержані шляхом ведення статистичного обліку Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.
zz Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Результативність відстеження нормативно-правового акта визначається кількістю проведених аукціонів.
Нормативно-правовий акт набрав чинності 30.10.2015 після його офіційного опублікування у бюлетені «Офіційний вісник
України» № 84.
За результатом повторного відстеження результативності дії нормативно-правового акта у період з 01.01.2017 до 15.12.2017
Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями було проведено 1097 аукціонів з продажу в електронній
формі об’єктів малої приватизації державної власності, в тому числі 101 аукціон за методом зниження ціни.
zz Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Прийнятим нормативно-правовим актом вдосконалено процедуру продажу об’єктів малої приватизації державної власності,
забезпечено впровадження сучасних технологій продажу в електронній формі таких об’єктів на аукціонах, у тому числі за методом зниження ціни.
На підставі отриманих показників можна зробити висновок про досягнення визначених цілей.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; отримання екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації
земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового
номера; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 208,4 м2, за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Соколівський цукровий завод».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га (рішення від 21.12.2017
11 сесії 7-го скликання Соколівської сільської ради Крижопільського району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 19.07.2017
№ 1151 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи,
необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. А – будинок для сезонних працівників літ. «А» загальною
площею 633,3 м2 з вхідним майданчиком літ. «а», підвалом літ. «А/п», входами
в підвал літ. «а1», «а2», за адресою: 24714, Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Миколаївка, вул. Лесі Українки, 26, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
СВАТ «Сад України» та перебуває на зберіганні ПрАТ «Сад України».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,07 га (рішення від 22.12.2017
20 сесії 7-го скликання Дмитрашківської сільської ради Піщанського району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 20.01.2017
№ 74 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та від 28.09.2017 № 1502 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від
20.01.2017 № 74».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та
затверджений у встановленому порядку; екстериторіальний позитивний висновок про
розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші
матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінниць
кій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; 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; копії спеціа
льного дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців
робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) – для
фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних
днях.
Конкурс відбудеться 19.02.2018 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення до 17.00 09.02.2018. Конкурсна комісія працює
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками (встановлення
розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними
землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, отримання витягу з Державного земельного кадастру).
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Березняки, вул. Новоселівка, 3.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
2. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Березняки, вул. Новоселівка, 5.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
3. Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
незавершеного будівництва – житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта:
Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Березняки, вул. Новоселівка, 11.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: рішення № 1 від 22.12.2017 Курманівської сільської ради Недригайлівського району Сумської області дванадцятої
сесії сьомого скликання.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в натурі (на місцевості) під об’єктом державної власності, погодженої та затвердженої у
встановленому порядку; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для
продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ
по Сумській області конкурсну документацію 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 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.
Останній день подання конкурсної документації – 06.02.2018 до 17.00.
Конкурс відбудеться 14.02.2018 о 13.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській
області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місцезнаходження
комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон
для довідок (0542) 36-11-32.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
(підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягають земельні ділянки, на яких
розташоване державне майно:
1. Нежитлова будівля (А-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня У разом
із земельною ділянкою за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського
(Радянська), 29, що обліковуються на балансі Територіального управління Державної
судової адміністрації України в Сумській області.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.08.2014
№ 2127 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.
2. Об’єкт незавершеного будівництва – 50-квартирний житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.06.2000 № 1317,
витяг з рішення Кролевецької міської ради від 30.11.2016 про надання дозволів на виготовлення документації із землеустрою.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в натурі, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській 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 запеча
таний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом
та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 09.02.2018 до 17.00.
Конкурс відбудеться 16.02.2018 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській
області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місцезнаходження
комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Телефон
для довідок (0542) 36-11-32.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців
робіт із землеустрою з метою визначення кадастрового
номера земельної ділянки під об’єктом приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2 за адресою: Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Об’єкт – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,03 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2016 № 977
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації»; вимоги п.6 ст. 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати після проведення робіт із землеустрою:
витяг з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
Умови конкурсу: претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ
по Черкаській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента
та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою;
письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має
надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4
до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого
наказом ФДМУ від 29.09.2011 №1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Останній день подання конкурсної документації – 12.02.2018.
Конкурс відбудеться 20.02.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410; телефон для
довідок (0472) 37-26-61.
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
з/п
управління
1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство внутрішніх
справ України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
08592106, Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій
області, 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. (0432) 59-30-75

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі
–
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтер 165,6
629 535,00
1 рік
Розміщення виробництва кондитерських виробів
будівлі їдальні (літ. А)
націоналістів, 5а
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення вестибуля
08592106.24.БЯСССЕ919 м. Вінниця, вул. Театраль
10,9
119 344,00
2 роки 364 дні Надання інформаційно-консультаційних послуг
на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі (літ. О2)
на, 10
фізичним та юридичним особам

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінниць
кій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Іваничівська районна держав
на адміністрація
2 Державна служба статистики
України
3 Державне агентство рибного
господарства України

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

найменування

00730230, Відділ агропромислового розвитку Іваничівської районної державної адміністрації,
45300, Волинська обл., смт Іваничі, вул. Грушевського, 23, тел. (03372) 2-11-07
02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12,
тел.: (0332) 78-56-70, 78-56-71
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
тел. (044) 486-07-91

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально мож
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
45300, Волинська обл., смт Івани
17,6
52 796,00
2 роки 364 дні
чі, вул. Грушевського, 23
02359662.1.АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк,
14,7
80 283,00
2 роки 364 дні
вул. Шопена, 12
25592421.15. ААЕЖАГ685 Волинська обл., Луцький р-н, на
–
286 000,00
2 роки 364 дні
території Садівської сільської ради
реєстровий номер майна

Частина адміністративної бу
дівлі літ. «А-2»
Частина адміністративної
будівлі «А-9»
Гідротехнічні споруди ставу
Садів

місцезнаходження

мета використання
Виконання завдань і функцій Управлінням виконавчої
дирекції ФСС України у Волинській області
Розміщення Громадської організації без провадження
підприємницької діяльності
Для рибогосподарської діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській об
ласті. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
1 Державне космічне 14308368, Державне підприємство Виробниче об’єднання Південний машинобудівний Нежитлове вбудоване
РМЙЙМК1417
м. Дніпро, вул. Ма
агентство України завод ім. О. М. Макарова, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. (0562) 34-39-04
приміщення
карова, 27м

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
301,4
981 358,00
1 рік
Розміщення громадської організації на площі, що не вико
ристовується для провадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Житомирська обласна 00730810, Управління агропромислового розвитку Житомир
державна адміністрація ської обласної державної адміністрації, м. Житомир, мкр-н
Корольова, 3/14, тел. 47-47-38

№
з/п Назва органу управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж
місцезнаходження
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
00730810.1.ЮТИТКЧ185; 00730810.1.ЮТИТКЧ487; м. Житомир, вул. Вільський 1 336,7;
1 457 963,00
00730810.1.ЮТИТКЧ488; 00730810.1.ЮТИТКЧ489; шлях, 18е
15,4; 2,8
00730810.1.ЮТИТКЧ490; 00730810.1.ЮТИТКЧ491
реєстровий номер майна

Будівля гаража з прохідною у складі: будівля гаража (літ. А),
прохідна (літ. Б), вбиральня (літ. У), ворота (№ 1), естакада
(№ 2), площадка під бензоколонки (№ 3)

максимально можли
мета використання
вий строк оренди
До 3 років
Для розміщення будівельної техніки
та складування матеріалів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за максимально
загальна
незалежною оцін можливий
мета використання
площа, м2
коюбез ПДВ, грн строк оренди
–
Київська обл., Бориспільський р-н,
4,0
364 355,00
2 роки 11 Розміщення банківського відділення, у якому також здійснюється об
с. Гора, вул. Бориспіль-7
місяців
мін валют, продаж пам’ятних, ювілейних, інвестиційних монет та бан
ківських металів, виконуються функції страхового посередника
40248151.2.ДОЧЩТЯ006 Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Кі
60 000,0
11 508 000,00
30 років Розміщення фотоелектричної сонячної електростанції
рова, 31 (поряд з КДП та КПП «Лелів»)
–
Київська обл., м. Бровари, вул. Ки
14,3
96 900,00
2 роки 11 Надання послуг платникам податків з друку та копіювання документів
ївська, 286
місяців
(ксерокопіювання), продаж канцтоварів
реєстровий номер
майна

найменування

1 Міністерство інфраструкту
ри України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Бориспільський р-н,
с. Гора, вул. Бориспіль -7, тел. (044) 281-74-96

Приміщення № 78 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D»

2 Державне агентство України
з управління зоною відчуження
3 Державне фіскальна служба
України

40248151, ДСП «Екоцентр», 07270, Київська обл., м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6,
тел. (04593) 5-22-01
39463945, Броварська об’єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Київській
області, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, 286, тел. (04594) 7-27-05

Майданчик
Нежитлове приміщення на 1-му по
версі адміністративного будинку

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство внутріш
ніх справ України
2 Міністерство освіти
і науки України

40112170, Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області, 25030, м. Кропив
ницький, вул. Ю. Бутусова, 22, тел. (0522) 35-75-67
2140662, Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості, 25002,
м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14, тел. (0522) 24-85-29

найменування
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
адміністративної будівлі
Частина підвальних нежитлових
приміщень

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
м.Кропивницький (Кіровоград), просп. Інже
15,0
84 531,00
2 роки 11 місяців
З метою виробничої діяльності (виго
нерів, 9/92
товлення металевих виробів)
–
м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Вокзальна
15,0
150 247,00
1 рік
Розміщення складського приміщення
(Жовтневої революції), 14

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство інфра
структури України
4 Міністерство обо
рони України
5 Міністерство інфра
структури України
6 Міністерство інфра
структури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банків
ської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05
34716922, Державний вищий навчальний заклад «Університет банків
ської справи», 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 1, тел. (044) 462-53-05
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького,
м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16
Філія «ЛПІ» ДП МОУ «Центральний проектний інститут», м. Львів,
тел. (032)275-51-44
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»,
79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32
33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького»,
79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2
Нежитлові приміщення (кімн. № 12-18) площею 44,4 м та нежитлове примі 34716922.1.УЖНХЕД002 м. Львів, вул. Січо
178,4
4 282 300
5 років
щення (кімн. № 19) площею 134,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
вих Стрільців, 11
станом на 30.11.2017
Нежитлове приміщення 1-го поверху (згідно з поверховим планом за № 1) 34716922.1.УЖНХЕД002 м. Львів, вул. Січо
118,3
2 968 300
5 років
вих Стрільців, 11
станом на 30.11.2016
Частина нежитлового приміщення загальною на 2-му поверсі будівлі під
Інформація відсутня м. Львів, вул.Любін 254,00
7 400 000,00
1 рік
літ. «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів»
ська, 168
станом на 31.10.2017
Нежитлові приміщення № 18, 20, 23-28 на 1-му поверсі будівлі
Інформація відсутня м. Львів,
328,9
6 574 168,00
2 роки 364 дні
вул. І. Франка, 61
станом на 31.10.2017
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі у будівлі під літ. «Б-3»
Інформація відсутня м. Львів, вул. Лю
4,0
109 521,00
2 роки 11 місяців
новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів»
бінська, 168
станом на 30.11.2017
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі у будівлі під літ. «Б-3»
Інформація відсутня м. Львів, вул. Лю
4,0
106 900,00
1 рік
новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів»
бінська, 168
станом на 31.08.2017
найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

мета використання
44,4 м2– розміщення офіса; 134 м2 – проведення виставок
непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підак
цизної групи, у навчальному закладі
Розміщення складу
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побуто
ве обслуговування населення
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродоволь
чих товарів (квітів та іншої супутньої продукції)
Розміщення відділення фінансової компанії (обмін валют)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Державна судова
02892913, Апеляційний суд Одеської області, 65078, м. Оде Нежитлові приміщення 1-го поверху в одноповерховій
адміністрація України са, вул. Івана та Юрія Лип, 24а
прибудові до 9-поверхової адміністративної будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
02892913.1.ЕЦФЯКВ113 м. Одеса, вул. Івана
363,5
3 490 025,00
та Юрія Лип, 24а

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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».
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 30287530, Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної акаде Частина котельні
–
вул. Небесної Сотні, 73е, м. Хо 157,5
150 100,00
2 роки 11 місяців
і науки України
мії, вул. Небесної Сотні, 73, м. Хорол, Полтавська обл., тел. (05362) 3-21-02
рол, Полтавська обл.
2 Міністерство освіти 00493014, Полтавська державна аграрна академія, вул. Г.Сковороди, 1/3, м. Полтава,
Частина нежитлового приміщення
00493014.1.ТЧРОЮЦ048 вул. Г.Сковороди, 1/3,
267,6
1 322 564,00
2 роки 11 місяців
і науки України
36003, тел. (0532) 50-02-73
(підвалу) кафедри мистецтвознавства
м. Полтава

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення обладнання для вироблення теплової енергії з вико
ристання альтернативних джерел енергії
Проведення занять зі змішаних єдиноборств, боротьби та самбо
для студентів, підлітків, дітей та всіх оточуючих згідно з графіком

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п
1

Назва органу
управління

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

найменування

Міністерство освіти 02125616, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієн Частина приміщення їдальні на 2-му поверсі
і науки України
ка, 61, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, 32300, тел. (03849) 3-05-13
будівлі навчального корпусу №1

реєстровий номер
майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж максимально можли
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Огієнка, 61, Хмельницька
6,48
22 432,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
обл., м. Кам’янець-Подільський
підакцизної групи, у навчальному закладі
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство оборони
України
2 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
07848615, Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління», Приміщення заготі
вул. Одеська, 1, м. Черкаси, тел. (0472) 38-23-26
вельного цеху
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222,
Приміщення хімчист
м. Черкаси, тел. (0472) 32-88-07
ки літ.W-1

реєстровий номер майна
місцезнаходження
–
вул. Олени Теліги, 16,
м. Черкаси
33689922.6.ААААЕЖ253 вул. Надпільна, 222,
м. Черкаси

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
277,6
362 620,00
20 років
Надання побутових послуг населенню
та інші види діяльності
246,7
208 270,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу та надання побу
тових послуг населенню

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

№ 5 (1129)

15 січня 2018 року

6

відомості
приватизації

оГолоШення оренДоДаВЦя – рВ ФДМУ по ЧерніГіВській обласТі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета
місце знаходження
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
використання
1 Державна фіскаль 39483254, Державна фіскальна служба України та знаходиться в оперативному управлінні (користуванні) Прилуцької об’єднаної державної подат Частина нежитлового приміщення 1го
14242422.1.АААДЕД922 Чернігівська обл., м. При
12,9
44 515,94
2 роки 11 місяців Розміщення відді
на служба України кової інспекції Головного управління ДФС у Чернігівській області, 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 214, тел. (04637) 53780
поверху 4поверхової адміністративної будівлі
луки, вул. Київська, 214
лення банку

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00, крім вихідних,
РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 774495. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 закону України «про оренду державного та комунального майна».
оГолоШення оренДоДаВЦя – рВ ФДМУ по м. кИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство культури України
2 Міністерство освіти і науки України

3 Міністерство регіонального розви
тку, будівництва та житловокому
нального господарства України
4 Міністерство регіонального роз
витку, будівництва та житлово
комунального господарства України
5 Міністерство економічного розви
тку і торгівлі України
6 Міністерство освіти і науки України

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний
телефон)
02224531, Національний академічний театр опери та
балету України імені Т. Г. Шевченка, 01030, м. Київ,
вул. Володимирська, 50, тел. (044) 2340424
02070921, Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37,
тел. (044) 2048282, факс (044) 2049788
04726917, ДП «Науководослідний та проектно
вишукувальний інститут транспортного будівництва
«Київдіпротранс», 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15,
тел. 2882444
38488780, ДП «Український інститут інженерно
технічних розвідувань для будівництва», 01133,
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. 2856311
37508596, Міністерство економічного розвитку і тор
гівлі України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2,
тел. (044) 2539394
16459396, Національний університет «КиєвоМогилян
ська академія», 04655, м. Київ70, вул. Г. Сковороди,
2, тел. (044) 4256059, факс (044) 4636783

найменування
Нерухоме майно – нежитлові при
міщення
Нерухоме майно – кімнати та час
тина коридору 1го поверху, сходи
1го та цокольного поверхів будівлі
навчального корпусу № 7
Нерухоме майно – нежитлове при
міщення на 9му поверсі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна максимально
за незалежною можливий
мета використання
оцінкою, грн строк оренди
3 068 500,00
2 роки
Розміщення закладу ресторанного господарства, що здійснює продаж підакцизних товарів
станом на
11 місяців
31.10.2017
282,75
4 942 415
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
станом на
11 місяців
31.08.2017

загаль
на пло
ща, м2
02224531.1. ЮЖВЦСД465 м. Київ, вул. Во 157,4
лодимирська, 50
реєстровий номер майна

–

місцезнахо
дження

м. Київ, просп.
Перемоги, 37к

38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, вул. Си
мона Петлюри,
15, корп. Б

Нерухоме майно – нежитлові при 38488780.2.ВССЧГН022 м. Київ,
міщення 2го поверху, сходи та час
вул. Пшенич
тина приміщень 1го поверху
на, 8а
Нерухоме майно – нежилі при
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
міщення на цокольному поверсі
Дружби Наро
адміністративної будівлі
дів, 28
Нерухоме майно – нежитлові примі
–
м.Київ, вул. Іл
щення, Казарма (корпус № 4)
лінська, 9

17,4

316 200,00
станом на
30.09.2017

463,7

4 809 040,00
станом на
31.10.2017
1 735 000,00
станом на
31.10.2017
13 200 370,00
станом на
31.07.2017

95,1
918,6

1 рік

Розміщення офіса

2 роки
Розміщення офіса
11 місяців
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
11 місяців
2 роки
1) Інформаційноконсультативні послуги в галузі менеджменту, маркетингу та фінансового обліку, забезпечення навчального
11 місяців процесу сучасними методичними розробками, інформаційними матеріалами (177,9 м2 з погодженим режимом використан
ня, 3 години на добу 7 днів на тиждень); 730,70 м2 – постійне використання; 2) торговельний об’єкт з метою продажу книг,
газет і журналів, виданих іноземною мовою, – 5,0 м2 (хол/коридор); 3) торгівля поліграфічною продукцією та канцтоварами,
ліцензована відео для аудіопродукції, що призначаються для навчальних закладів, – 5,0 м2 (хол/коридор)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 2810018. заяви подаються в окремому
конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

оГоЛоШеННЯ про проведеННЯ коНкурÑів На право ореНди майНа
інформаціЯ реГіоналЬниХ віДДіленЬ фДму

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По вінницькій обЛасті Про Проведення конкурсу
на Право укЛадення договору оренди державного майна

орган, уповноважений управляти державним майном: міністерство освіти
і науки України.
назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: рв фдмУ по вінницькій
області за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване приміщення
площею 46,9 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. а) за адресою: 21034,
м. вінниця, вул. лебединського, 13, що перебуває на балансі вищого художнього
професійно-технічного училища № 5 м. вінниця.
вартість об’єкта, визначена шляхом проведення на 31.07.2017 незалежної оцінки,
становить 250 807,00 грн.
стартова орендна плата, встановлена на підставі вимог органу, уповноваженого
управляти відповідним державним майном, без пДВ за базовий місяць розрахунку – грудень 2017 р.становить 3 000,00 грн.
гарантійний внесок у розмірі 18 000,00 грн без урахування пдв. реквізити рахунка
та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – рв фдмУ по
вінницькій області; код за ЄдрпоУ одержувача 13327990; р/р № 37312072000391;
мфо 820172; банк: дкСУ м. київ; призначення платежу: «гарантійний внесок для
участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна, без пдв». гарантійний внесок здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний рахунок або
шляхом надання банківської гарантії.
Умови конкурсу та основні вимоги щодо умов використання об’єкта оренди:
використання об’єкта оренди з метою розміщення буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; запропонований найбільший розмір
орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно із стартовим; своєчасна і в
повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа); ефективне використання об’єкта оренди відповідно до умов договору оренди; дотримання санітарних норм
та належних умов експлуатації об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки об’єкта оренди; заборона на передачу об’єкта
оренди у суборенду; заборона приватизації об’єкта оренди; здійснення своєчасно,
за свій рахунок та без права компенсації капітального, поточного та інших видів ремонту об’єкта оренди; проведення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу
орендодавця за згодою балансоутримувача і уповноваженого органу управління; неможливість компенсації невід’ємних поліпшень об’єкта оренди у разі припинення або
розірвання договору оренди; страхування орендованого майна протягом місяця після
укладення договору оренди; строк оренди – 2 роки 364 дні; компенсація переможцем
конкурсу витрат на оцінку об’єкта оренди; сплата гарантійного внеску, яка здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний в інформації про конкурс рахунок або
шляхом надання банківської гарантії. при цьому банківська гарантія надається у вигляді
безвідкличного резервного банківського акредитива (гарантії), який видається банком з кредитним рейтингом інвестиційного рівня або банком, акціонер якого володіє
в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія) і має кредитний рейтинг
інвестиційного рівня. під «інвестиційним рівнем» для цілей цього порядку розуміють
оцінку кредитного ризику банку або акціонера, що володіє в ньому контрольним пакетом акцій (материнська компанія), довгострокові незабезпечені облігації яких мають
достатній рівень кредитоспроможності на рівні «ввв» або вище згідно з міжнародною
рейтинговою шкалою, визнаною міжнародними рейтинговими агентствами, і які не
мають на дату проведення конкурсу судових процесів з державним органом приватизації або будь-яким іншим органом державної влади України.
У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженою постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786. особам,
які не стали переможцями конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню
протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди.
У разі коли претендента не допущено до участі у конкурсі, гарантійний внесок підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників,
допущених до участі у конкурсі.
якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання, сплачений гарантійний внесок не повертається.
переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу
від підписання проекту договору або порушення строку підписання проекту договору
оренди, сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується
до державного бюджету України.
основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти надають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які передбачені наказом фдмУ від 15.02.2013
№ 201 «про затвердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим
в міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878 (зі змінами). якщо претендент
вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; документи, які
підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконання умов конкурсу,
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конвертах
з написом «на конкурс» з відбитком печатки претендента.
кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – за 3 робочих дні до проведення конкурсу (понеділок – четверг до 17.00, п’ятниця – до 16.00).
конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати, який не може бути меншим за
розмір стартової орендної плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу,
подаються учасниками конкурсу в окремому конверті у день проведення конкурсу.
конкурс буде проведено об 11.00 через 10 календарних днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» у актовій залі рВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 67-52-17.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По Харківській обЛасті Про Проведення конкурсу
на Право оренди неруХомого державного майна

 назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 12 на площі
7,56 м2 та частина коридору № 9 (згідно з викопіровкою з плану) на площі

15 січня 2018 року

5,07 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033, загальною площею 12,63 м2 за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, с-ще докучаєвське учбового містечка ХнаУ ім. в. в. докучаєва, що перебуває на балансі Харківського національного аграрного університету
ім. в. в. докучаєва.
ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
10.11.2017, становить 64 300,00 грн без пдв.
орган управління: міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок, який становить шість
стартових орендних плат, або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна). за 3 робочих дні (до 13.00
останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 дкСУ, мфо 820172, одержувач: рв фдмУ по
Харківській області, код за ЄдрпоУ 23148337, призначення платежу: сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди.
2. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
листопад 2017 року, яка без урахування пДВ становить 270,33 грн, виходячи з
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата
підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. цільове використання об’єкта оренди: розміщення суб’єкта господарювання,
що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня).
4. ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди,
за інших рівних умов.
7. переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. подальше використання орендованого майна
буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
9. заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
10. гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку.
11. переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
12. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується
до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями
її розподілу, затвердженою постановою кабінету міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
конкурс проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою кмУ від 31.08.11 № 906, зі змінами
та враховуючи наказ фдмУ «про затвердження переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201 зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі ма
теріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах з написом
«на конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням
назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та
дати і номера газети «відомості приватизації», в якому опублікована інформація про
об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.
конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у рв фдмУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан театральний, 1.

м. КИЇВ
інформація
рв фдму По м. києву Про Проведення конкурсу
з використанням відкритості ПроПонування розміру орендної
ПЛати за ПринциПом аукціону на Право оренди неруХомого
державного майна

 назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 214,7 м2, реєстровий номер майна 38488780.1.ВссЧГн021, що перебуває на балансі дп «Український інститут
інженерно-технічних розвідувань для будівництва», за адресою: м. київ, бульв. лесі
Українки, 26, на 6-му поверсі будівлі.
ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.07.2017 становить 4 171 100,00 грн без урахування пдв.
орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2017 року становить
18083,26 грн без урахування пДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт побутових
приладів та периферійного устаткування), орендна ставка – 5 %; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску, становить шість стартових орендних плат –

108 499,56 грн без пдв). гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом
перерахування коштів на визначений в інформації про конкурс рахунок або шляхом
надання банківської гарантії згідно з постановою кмУ від 31.08.2011 № 906 «про
затвердження порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»
(далі – порядок); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного
внеску): одержувач – регіональне відділення фдмУ по м. києву; рахунок одержувача
37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – дкСУ, м. київ; код
банку одержувача 820172; призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових
приміщень площею 214,7 м2 за адресою: м. київ, бульв. лесі Українки, 26, без пдв;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною
платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору
оренди. внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку
проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами
конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
за вісім місяців (за пропозицією органу управління); сплачений гарантійний внесок
не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня
строку для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30 порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі
укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується
в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного
бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30%
балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення
договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 порядку, підлягає поверненню протягом 10
календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу
гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами
конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від початкової плати торгів.
основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи, які підтверджують гарантійний внесок.
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству
України.
кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032, м.київ, бульв.
Шевченка, 50г, рв фдмУ по м. києву в конверті з написом «на конкурс», із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий
місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
конкурс буде проведено о 15.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, рВ ФДМУ
по м. києву (кімн. 102).
ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди державного майна рв фдмУ по м. києву або за тел.(044) 281-00-21.

ПІДСУМКИ
інформація
рв фдму По Харківській обЛасті Про Підсумки конкурсу
на Право оренди неруХомого державного майна,
що відбувся 03.01.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – нежитлових
приміщень – кімн. № 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27 на 1-му поверсі загальною площею 59,8 м2
та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26 на 2-му поверсі загальною площею 466,5 м2 5-поверхової будівлі гуртожитку № 7, 9, інв. № 92477, літ. а-5, загальною площею 526,3 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Чкалова, 1, що перебувають на балансі Студентського містечка наУ ім. м. Є.
жуковського «Хаі», з єдиним заявником, що відповідає нормам чинного законодав
ства, – ТОВ «ЗОРЯНА КРАСА».
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КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності

 Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею
45,2 м2 на сімнадцятому (технічному) поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця) на
даху будинку за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державне підприємство «Українська правова інформація».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ. Мета проведення
оцінки: продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) –
балансова залишкова вартість нежитлового приміщення площею 45,2 м2 на сімнадцятому (технічному) поверсі та 6,0 м2 (два антено-місця) на даху будинку (загальною
площею 51,2 м2) станом на 31.12.2017, тис. грн: 95,775.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (літ. А-3) (приміщення № 11,
12) площею 26,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська
обл., м. Камінь-Каширській, вул. Воля, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)2434-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. 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. Камінь-Каширській, вул. Воля, 2. Цільове призначення земельної ділянки: 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):
на 31.01.2018. Платник робіт з оцінки – ФОП Бащук В. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (Агрохімлабораторія, корпус № 1) площею 47,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49.
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: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,91
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Глушець, 49. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних та господарських споруд. 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):
на 31.01.2018. Платник робіт з оцінки – Волинська обласна громадська молодіжна організація «Волинський інститут Підтримки та розвитку громадських ініціатив».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення їдальні «В-2» площею 362,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.
Гжицького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45100, Волинська обл., м. Рожище,
вул. Грушевського, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
у зв’язку із зміною складу об’єкта оренди (зменшення розміру площі). Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 4,6257 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Рожище, вул. Грушевського, 14. Цільове призначення земельної
ділянки: для навчально-виробничих цілей. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 13.02.2017: 4 582 601,35 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 31.01.2018. Платник робіт з оцінки – ФОП Собіпан М. М.
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).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 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 до Положення 3); 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). 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 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року, становить 2,4 тис. грн (об’єкт нерухомого майна, зокрема
декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв).
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1, 2 є нерухоме майно – приміщення,
частина будівель (офіс), № 3 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель (заклади громадського харчування).
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.

№ 5 (1129)

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36

Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Український державний центр
радіочастот».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж профе-

сійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 5 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул.
Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 23 січня 2018 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 29 січня 2018 року о 14.00.

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 через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
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).

конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 5. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій – інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Орієнтовна
дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2018. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 0. Площа земельної
ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Долинська,
вул. Соборності України (Леніна), 17. Цільове призначення земельної ділянки – інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки – інформація відсутня. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки – дані відсутні. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 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, застосовується ФДМУ, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа Фонду державного майна України від 23.11.2017
№ 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна
у ІІІ кварталі 2017 року» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт,
повідомляємо, що очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого
майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами є нежитлові будівлі.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 29.01.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 02 лютого 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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: нежитлове вбудоване приміщення площею 100,21 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Козакова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 118,3 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський індустріальний коледж. Адреса: м. Дніпро,
просп. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Лізуновпрес».
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. А-1) площею 84,24 м2 та частина ангара (літ. Г-1) площею 60,1 м2. Балансоутримувач:
Дніпропетровське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України. Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 3у.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Дніпропетровська обласна федерація веслування академічного».
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 249,5 м2. Балансоутримувач: ДУ «Дніпропетровська обласна фітосанітарна лабораторія». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 28а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 18,9 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Лідеральянс».
 6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 132,77 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський державний коледж технологій та дизайну. Адреса:
м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Байрамова Земіне Фаміл Гизи.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,1 м2. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України у Софіївському районі Дніпропетровської області. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Софіївка,
вул. Незалежності, 66. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – Виконавчий комітет Вакулівської сільської Ради Софіївського району Дніпропетровської області.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,0 м2.
Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Содель».
 9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровська клінічна лікарня на залізничному транспорті ПАТ
«Українська залізниця». Адреса: м. Дніпро, вул. Кедріна, 55. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – Українсько-Болгарський ТОВ «Ейнджи».
 10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,4 м2 (у т.
ч. 3,4 м2 площа загального користування). Балансоутримувач: ДЗ «Спеціалізована медико-санітарна частина № 9». Адреса: м. Жовті Води, вул. Кропоткіна, 16. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Михайленко В. С.
Дата оцінки – 11.01.2018
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 46,1 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
Ачкасова В. І.
 12. Назва об’єкта: майданчик площею 1 370,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бондаренко А. М.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпровський транспортно-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПП Антоненко О. І.
 14. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 403,0 м2. Балансоутримувач:
ПАТ «ДТЄК Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ,
вул. Молодіжна (Комсомольська), 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Дата оцінки: 31.01.2018.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну доку
ментацію, 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) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 24 січня 2018 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 30.01.2018 о 10.00, телефон для довідок (056) 744-11-51.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 17, що перебуває на
балансі Управління Державної казначейської служби у Долинському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління державної казначейської
служби України у Долинському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 26400, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України (Леніна), 17. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будинок відпочинку (інв. № 10310013, реєстровий
№ 01034082.2.АААББЛ788) площею 174,8 м2, вбиральня (інв. № 10310018,
реєстровий № 01034082.2.ЦЖСУБВ001) площею 7,0 м2, пожежний резервуар (інв. № 10310019), ворота (інв. № 10310020), огорожа (інв. № 10310021),
хвіртки (інв. № 10310022). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Жовківське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока (район «Сонячний»).
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ФОП Очінський Володимир Вікторович, тел. (094) 955-38-97.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адміністратив
но-побутової будівлі, інв. № 4081, загальною площею 68,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 73. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»,
тел.: (050) 697-88-75, (093) 153-13-85.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
актового залу, інв. № 10310024, загальною площею 344,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний університет внутрішніх
справ. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 21-й км Старокиївської дороги,
42в. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Савельєв
Олександр Вікторович, тел.: (050) 316-54-75, 799-80-54.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху
будівлі, інв. № 10310004, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Аеропортівська, буд. 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство Міністерства внутрішніх
справ України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», тел.: (098) 672-10-00, (055) 226-44-04.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху
будівлі, інв. № 10310003, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд. 5.
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Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство Міністерства внутрішніх
справ України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», тел.: (098) 672-10-00, (055) 226-44-04.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення другого поверху
будівлі, інв. № 10310006, загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Соборна, буд. 202б.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Державне підприємство Міністерства внутрішніх
справ України «ІНФОРМ-РЕСУРСИ», тел.: (098) 672-10-00, (055) 226-44-04.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будинку АПК (інв. № 072551)
площею 87,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень
2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, тел.: 716-13-01, (067) 486-05-17.
 8. Назва об’єкта оцінки: спальний корпус 2-поверховий (інв. № 085603),
будівля спального корпусу № 3 (інв. № 085604), спальний корпус піонертабору
(інв. № 085605), будівля їдальні (інв. № 085606), будівля кухні (інв. № 085607),
літній театр (інв. № 085609), будиночок спальний дерев’яний – 8 шт., павільйон
ПК-2 (інв. № 085619), склад з дворовим туалетом (інв. № 085621), покриття
території (інв. №085623), теплотраса піонертабору (інв. № 085622), огорожа
(інв. № 085624) загальною площею 9 454,9 м2 та 675,0 пог. м. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Глобал Трейдбудінвест», тел. (063) 593-88-48.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення буфету на першому поверсі
учбового корпусу, інв. № 01010078, загальною площею 65,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Механіко-технологічний технікум Одеської націо
нальної академії харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ФОП Висоцький Владислав Анатолійович, тел.: (067) 480-25-23, 770-00-87.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення навчального корпусу № 8, інв. № 1031012059, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Південноукраїнський національний університет
ім. К. Д. Ушинського. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Фонтанська
дорога, буд. 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:Товариство
з обмеженою відповідальністю «Діса Груп», тел. 702-28-07.
 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля в
корпусі біологічного факультету, інв. № 1000007, загальною площею 5,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет
ім. І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський,
буд. 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Нанаши Владислав Едуардович, тел. (063) 614-07-17.
 12. Назва об’єкта оцінки: приміщення 1-го поверху Апеляційного суду
Одеської області площею 2,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Апеляційний суд Одеської області. Мета проведення оцінки: оренда. Телефон замовника конкурсу (048) 249-26-21, 249-26-08, електронна адреса замовника конкурсу:
inbox@oda.court.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 84.23
Діяльність у сфері юстиції та правосуддя. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): нематеріальні
активи – 3 169 847,00 грн, основні засоби – 6 746 010,78 грн, незавершені капітальні
інвестиції – 328 122,24 грн, довгострокові капітальні інвестиції – 0,00 грн станом на
01.10.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 27.12. 2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення учбового корпусу, інвентаризаційний № 101310003, площею 7,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Шампанський провулок, буд. 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): лютий – березень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ФОП Іванова Катерина Валеріївна, тел. (097) 653-77-68.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі
відділення сімейної медицини поліклініки № 1 загальною площею 19,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова
лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Іллічівськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги,
64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Журавльова Людмила Петрівна (код за ЄДРПОУ 1873102463); тел.: 709-27-80, 704-53-40.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика
загальною площею 2 995,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
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активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ»
(код за ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 16. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі Андросівського молу загальною площею 520,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Приморська (Приморський р-н)/вул. Миколи Гефта, б/н/3. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень –
січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за
ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 17. Назва об’єкта оцінки: будівля ремцеху, яка складається з двох корпусів, площею 473,7 м2 та частина приміщень триповерхової будівлі складу цукру
площею 188,0 м2, загальною площею 661,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Митна площа, 1/6. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень –
січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за
ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина технічного майданчика загальною площею
7,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Трамбовецький
Ігор Юрійович (ідентифікаційний номер 2575612171); тел. (067) 921-12-21.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика
вздовж з/ шляху 1-з”, загальною площею 11 580,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Гефта, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): . Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень –
січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ» (код за
ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 59,2 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Котовський цукровий завод».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: суб’єкт підприємницької
діяльності – фізична особа Присяжний Станіслав Антонович (ідентифікаційний номер
1909211678); тел. (066) 034-56-34, stas090452@gmail.com 80930694303.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина відкритого складського майданчика
загальною площею 2 290,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ»
(код за ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 22. Назва об’єкта оцінки: частина площі з покриттям в тилу причалу № 39
загальною площею 2 976,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «БРУКЛІН – КИЇВ»
(код за ЄДРПОУ 31795619); тел. 729-33-82, Альона, boiko@brooklyn.kiev.ua.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 29 – 31 одноповерхової будівлі профілакторію (45-49 бокси) літ. «С» загальною площею 43,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна судноплавна компанія
«Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство «АСТВЕТ» (код за ЄДРПОУ
1909211678); тел. (067) 770-10-32.
 24. Назва об’єкта оцінки: ділянка даху будівлі котельної (інв. № 1030010689)
загальною площею 40,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 138. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): грудень – січень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код за ЄДРПОУ
30109015); тел. (094) 669-90-11 Люда, 787-00-20 Микола Олександрович.
 25. Назва об’єкта оцінки: житловий будинок. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Укртелеком». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Калініна,
б/н, смт Красні Окни, Одеська обл. Мета проведення оцінки: визначення розміру збитків, завданих державі. Телефон замовника конкурсу (048) 728-74-84, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД):
код КВЕД 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку (основний); код КВЕД
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; код КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів. Кількість об’єктів необоротних
активів (основні засоби) – 1. Балансова залишкова вартість (основні засоби) – 0,0 грн
станом на 01.06.2012. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування

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

земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 26.01.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 01.02.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 126,4 м2
(корпус «Ц» 1-й поверх) та частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2
(перехід з корпусу «А» в корпус «Ф» 2-й поверх) (розміщення їдальні). Місце
знаходження об’єкта: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава. Балансоутримувач:
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Сосько Я. О.
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (підвал) адміністративного корпусу площею 150,6 м2 (розміщення кафе). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору
оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних
днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник
робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Альравашдех Ракі Салех Яхья.
 3. Назва об’єкта: нежитлове прибудоване приміщення гаража площею
122,2 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: пров. Волочаївський, 2, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський державний навчально-курсовий
комбінат агропромислового комплексу. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Хімхолодсервіс».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення апаратної на 1-му поверсі будівлі ПРЦ, ПМРЦ та наземного зв’язку площею 1,0 м2 (встановлення
обладнання базової станції стільникового зв’язку). Місцезнаходження об’єкта:
вул. Київська, 2 Х, с. Супрунівка, Полтавський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Харківський регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «ДАТАГРУП».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам 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), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про
оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента
(додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
26.01.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 01.02.2018 о
10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 Об’єкт: об’єкт групи Ж державної власності – недіючий літній кінотеатр «Текстильник», що перебуває на балансі відкритого акціонерного товариства
«Херсонській бавовняний комбінат», за адресою: м. Херсон, с-ще Текстильне,
вул. 1-ша Текстильна, 1а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для приватизації шляхом
продажу на аукціоні (наказ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від
02.01.2018 № 1). Запланована дата оцінки 31.01.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції становить для об’єкта приватизації не більше
5,1 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечата
ному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому
конверті (не більше 10 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.
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