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Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області про проведення конкурсу з повторного продажу
пакета акцій публічного акціонерного товариства «СПЕКТР-СМІЛА»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 22794087.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «СПЕКТРСМІЛА».
Місцезнаходження товариства: вул. Мазура, 24, м. Сміла, Черкаська обл.,
20708.
Телефон/факс (04733) 4-10-94.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській області пропонує до продажу пакет акцій у кількості 126 616 940 шт, що становить
99,998 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 31 655 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 35 156 756,00 гривень.
Крок торгів – 351 568,00 гривень.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 31 березня 2017 року –
134 особи.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: товариство не визнано у встановленому порядку як таке, що займає монопольне становище на
загальнодержавному та регіональному ринках.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: виробничі приміщення (корпуси № 3, 7/8, 8, 21)
загальною площею 15 903,8 м2; адміністративні приміщення (корпуси 3/1, 7) загальною площею 3 883,6 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 1,9138 га, цільове призначення – землі
промисловості, кадастровий номер 7110500000:06:003:0061, яка використовується на підставі Державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою серія ЯЯ № 348897 від 27 грудня 2007 року, виданого на підставі рішення
XIX сесії Смілянської міської ради.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового кодексу
України. Фактичний обсяг викидів забруднюючих речовин за 2016 рік – 0,344916
т, сплачено екологічного податку у 2016 році – 159,16 грн; за І квартал 2017 року –
0,099229 т, сплачено екологічного податку – 68,47 грн.
Основні показники господарської діяльності публічного акціонерного
товариства за останні три роки та останній звітний період
№
Показник
2014 рік
2015 рік
2016 рік
І кв. 2017 р.
з/п
1 Обсяг реалізації продукції, тис. грн
13584
12723
14920
5350
2 Балансовий прибуток, тис. грн
1666
693
1733
1190
3 Дебіторська заборгованість, тис. грн
3413
1139
3845
3711
4 Кредиторська заборгованість, тис. грн
1075
2142
3527
3206
5 Рентабельність, %
10
4,5
9,5
22,2
6 Вартість активів, тис. грн
20468
33101
34697
35567
7 Вартість власного капіталу, тис. грн
19393
30959
31170
32361
8 Величина чистого прибутку, тис. грн
1341
568
1421
1190
9 Екологічний податок
0,126
0,126
0,159
0,068
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець зобов’язаний забезпечити:
5.1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального
відділення Фонду державного майна України по Черкаській області (далі – Регіональне відділення) в депозитарній установі;
збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
недопущення виникнення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів усіх рівнів за податками та зборами;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
5.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, у тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
5.3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати працівникам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет
акцій до покупця розміру середньої заробітної плати, досягнутої товариством у
2016 році, на рівень, не менший щорічного офіційного рівня інфляції;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40
Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено
звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області в депозитарній установі;
матеріальне стимулювання працівників зі збереженням та удосконаленням
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до посадового
окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець має право за погодженням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати
праці та преміювання;
протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет
акцій недопущення без погодження з профспілковою організацією скорочення
працівників товариства, які є членами профспілкової організації;
у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку зі
скороченням чисельності працівників протягом п’яти років від дати переходу до
покупця права власності на пакет акцій товариства здійснення виплати вихідної
допомоги згідно з колективним договором;
виконання у повному обсязі умов колективного договору протягом строку його
дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного
договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціальноекономічної політики і трудових відносин в Україні, затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1044-р та його виконання;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань.
5.4. У природоохоронній діяльності товариства:
забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства.

5.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування на
загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські
товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Регіонального відділення
Фонду державного майна України по Черкаській області. У разі неотримання такої згоди
на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний
голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій
вчинення без попередньої згоди Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Черкаській області правочинів з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків
вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням
розуміються такі правочини як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача
та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Черкаській області до Державного бюджету України, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого
прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансовогосподарської діяльності товариства у 2016 році, а також дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування у державній
власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», постанови Кабінету Міністрів
України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017 роках», відповідно до Положення про порядок проведення
конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252 (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8
Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів);
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про
подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію);
для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансовомайновий стан (копія балансу, звіт про фінансові результати, звіт про власний
капітал) за останній звітний рік та квартал.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
8. Для участі в конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу: сплачує
7 031 351,20 грн як конкурсну гарантію на розрахунковий рахунок № 37319071002036;
МФО 820172; код 21368158; банк Державна казначейська служба України; одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу: конкурсна гарантія
для участі в конкурсі з повторного продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»;
сплачує 340,00 грн як реєстраційний збір на розрахунковий рахунок
№ 37184006000007, ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області; призначення платежу:
реєстраційний збір для участі в конкурсі з повторного продажу пакета акцій ПАТ
«СПЕКТР-СМІЛА»;
подає конкурсну документацію та конкурсну пропозицію.
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі в конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 7 031 351,20 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії, передбачені абзацом 1 пункту 1.3 розділу 1 Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств).
Конкурсна документація (складена відповідно до вимог розділу V Положення)
складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна
документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою
якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата та час завершення приймання конкурсної документації.
Потенційні покупці до 14 липня 2017 року письмово звертаються до Регіонального відділення та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет
документації про конкурс.
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Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 21 липня 2017 року о 16.00.
Потенційний покупець подає один примірник остаточного проекту договору
купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов. Остаточний проект
договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та
місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний
покупець.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, РВ ФДМУ по
Черкаській області, каб. 404, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.
11. Дата, час, місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій буде
проведено 31 липня 2017 року з 10.00 до 10.50 у РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 4-й поверх, каб. 404.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА» буде
проведено 31 липня 2017 року об 11.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 3-й поверх, каб. 309.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979. Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька
обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі с. Тополине. Село Тополине розташоване приблизно у 20 км від м. Маріуполь та на відстані
приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн; ПДВ – 10 220,00 грн.
Початкова ціна з ПДВ – 61 320,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців
після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних
норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з
чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 28.07.2017. Час початку аукціону – 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 «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) 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 приватизацію для участі в аукціоні –
24.07.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літ. Б-1) загальною
площею 269,9 м2 з сараєм (літ. В), навісом (літ. Г), замощенням (літ. І).
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Без назви, 16а.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу об’єкта входять нежитлова будівля (приміщення (кафе) (літ. Б-1) загальною площею 269,9 м2: фундамент – залізобетонні блоки, стіни цегляні, покрівля рулонна суміщена; сарай (літ. В) площею
24,9 м2: без фундаменту, стіни та покрівля металевий профільований лист; навіс
(літ. Г) площею 23,9 м2: металева конструкція, покрита шифером; замощення (літ. І)
площею 480 м2: асфальтове покриття. Технічний стан об’єкта (рік побудови – 1972)
в цілому оцінюється як задовільний. Стан будівлі задовільний. Сарай має пошкодження стін та стелі, потребує ремонту. Замощення придатне для експлуатації,
але потребує незначного ремонту. Розмір земельної ділянки становить 0,0981 га.
Об’єкт приватизації розташований в зоні житлової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 514 700,00 грн, ПДВ – 102 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 617 640,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Оплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 61 764,00 грн (без ПДВ), що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в
ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 24 липня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіо
нальна спеціалізована» torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 20 липня 2017 року
до 17.00.

3 липня 2017 року

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24, в робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 до 16.00 після отримання
в РВ ФДМУ по Черкаській області дозволу на відвідання товариства.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, щодня з 9.00 до 18.00
по п’ятницях та передсвяткових днях з 9.00 до 16.45. Телефон для довідок (0472)
37-26-61. Електронна адреса: zozulja_71@spfu.gov.ua.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець
опрацьовує і подає до Регіонального відділення один примірник пропозицій до
договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання від потенційних покупців пропозицій до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 14 липня 2017 року о 16.45.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Вартісні показники товариства не перевищують суму, еквівалентну 4 млн євро
(порогове значення визначене частиною першою статті 24 Закону України «Про
захист економічної конкуренції»).

За умови якщо сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів
в Україні з урахуванням відносин контролю перевищуватиме суму, еквівалентну 4
мільйонам євро, та сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації з урахуванням відносин контролю, у тому числі за кордоном, перевищуватиме суму,
еквівалентну 30 мільйонам євро:
потенційний покупець, учасник конкурсу повинен звернутися в установленому
порядку до Антимонопольного комітету України чи Адміністративної колегії Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію (на придбання
пакета акцій товариства) та надати Регіональному відділенню завірену в установленому порядку копію рішення про надання дозволу на таке придбання або копію заяви
про надання дозволу на концентрацію з відміткою (штамп, дата, вхідний номер, підпис)
канцелярії Антимонопольного комітету України або його органу про її прийняття;
переможцю конкурсу (покупцю) необхідне отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію (на придбання пакета акцій) та надання його
копії Регіональному відділенню у встановлені законодавством терміни.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до Регіонального відділення у
складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на
ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про
депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 6 176,4 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об'єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею 161,8 м2; стіни – з черепашнику, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання, опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн. ПДВ – 18 532,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 111 195,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 28 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 15.30, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 17.00
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
24 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна» https://torgi.birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Товарній біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (03680,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля побуткомбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2.
Адреса об’єкта: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Балансоутримувач: ПАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135).
Адреса балансоутримувача: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану двоповерхову
прямокутну у плані будівлю загальною площею 273,7 м2. Рік побудови – 1960. Будівля розташована на території ПАТ «Ірпіньмаш», яка огороджена бетонним парканом, проте фасад будівлі виходить на вул. Садову. Сама будівля розташована біля
проїжджої частини вулиці та добре проглядається з дороги. Входи до приміщень
1-го поверху будівлі розташовані на фасаді і не потребують окремого входу з території підприємства. Приміщення 2-го поверху мають безпосередньо окремий вхід
на 2-й поверх з бокової частини будівлі, що розташований у внутрішньому дворі
підприємства. Конструктивні елементи: фундамент – бетоні блоки; стіни цегляні;
перекриття бетонні; покрівля сумісна (азбоцементні листи). Інженерне обладнання:
електрика, водопровід, каналізація, опалення водяне. Загальний і технічний стан
основних конструктивних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Ірпіньмаш» на праві приватної власності (державний акт від 21.11.2007 ЯД 903494; кадастровий номер земельної ділянки
3210900000:01:072:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 172 600,00 грн, ПДВ: 434 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 2 607 120,00 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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року 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 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 260 712,00 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 початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 260 712,00 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 приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 25 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21 липня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля підсобного господарства літ. № 35 загальною площею 94,5 м2.
Адреса об’єкта: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173»; код
за ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об'єкт: окремо розташована будівля з цегли, 1983 року забудови, яка раніше використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників
підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону покрито шифером, у правому дах дерев’яний покритий шифером) загальною площею 94,5 м2, розташована на території підприємства. Електро-, водопостачання
та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49
років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 130 928,00 грн. ПДВ – 26 185,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 157 113,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15 711,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 28 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 15.30.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
24 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна»: https://torgi.birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Товарній біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (03680,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУпо Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

ХЕРСОНСЬКА область,
арк та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Г. Татарченко».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 227 738,00 грн. ПДВ – 45 547,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 273 285,60 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні:
27 328,56 грн вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-11».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 225 329,00 грн. ПДВ – 45 065,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 270 394,80 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової вартості продажу) для участі в аукціоні:
27 039,48 грн вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-12».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,4 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 233 110,00 грн. ПДВ – 46 622,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 279 732,00 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової ціни об’єкта) для участі в аукціоні:
27 973,20 грн вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – теплохід
«Восход-21».
Адреса: 73000, м. Херсон, Карантинний острів, 1.
Балансоутримувач об’єкта: комунальна судноплавна компанія «Київ».
Характеристика об’єкта: тип судна – пасажирський теплохід, призначення судна – пасажирські перевезення, матеріал корпусу – алюмінієво-магнієвий сплав,
пасажироємність – 71 особа, габаритні розміри судна: довжина – 27,6 м, ширина – 6,2 м, висота – 4,0 м (від рівня води при ході на крилах), осадка – 2,1 м, 1,1 м
(на крилах), водотоннажність – 28 т.
Об’єкт перебуває в непридатному до експлуатації стані – відсутні двигуни та
гвинти, навісне та навігаційне обладнання.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 264 802,00 грн. ПДВ – 52 960,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 317 762,40 грн.
Сума грошових коштів (10 % початкової вартості продажу) для участі в аукціоні:
31 776,24 грн вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі, р/р № 37317082001233, код за ЄДРПОУ 21295778, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, код банку 820172.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації: сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; експлуатацію об’єкта здійснювати відповідно до санітарних, технічних, пожежних та екологічних норм; подальше відчуження та
передача в заставу в період контролю регіональним відділенням за виконанням умов
договору купівлі-продажу здійснювати виключно за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань не виконаних
покупцем на момент такого відчуження; покупець сплачує послуги нотаріуса.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації, подальше використання
об’єкта визначає покупець.
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Засоби платежу: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму
(17,00 грн) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації, вносяться
на рахунок одержувача – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі,
р/р № 37183003000014, код за ЄДРПОУ 21295778, банк одержувача – ГУДКСУ у
Херсонській області, код банку 852010.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 25.07.2017 з 10.00 до 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 21.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні під розбирання в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва (державна форма власності)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу
на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1х24,0 м, облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків. Підвал перекритий
залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни 1-го поверху. Стіни перебувають у незадовільному стані через кришення і осипання цегли. Зовні стіни будівель
виконано з білої цегли. Розмір будівель їдальні в осях становить 27,0х24,0м. Будівля
їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних несучих стін, окремих
внутрішніх перегородок та тимчасового панельного перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і осипання цегли. Тимчасові
та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Рівень будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 63 455,00 грн. ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше
відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 24.07.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 28 липня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів незавершеного будівництва державної власності
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, становить 117,3 м2, у т. ч: площа забудови квартири (незавершеної) –32,6 + 46,0 м2; тераси – 11,3 м2; погребу – 19,3 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
Назва об’єкта: квартира № 2 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове Костопільського району Рівненської області.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Відомості про об’єкт приватизації: показник загальної площі приміщень, що
входять до складу об’єкта, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7 + 46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погребу – 17,9 м2; сараю – 8,1 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
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, становить 119,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 36,7 + 46,2 м2; тераси – 10,6 м2; погребу – 17,9 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 197 500,00 грн, ПДВ: 39 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 000,00 грн.
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, становить 115,5 м2. Площа забудови квартири (незавершеної) – 32,6 + 46,0 м2; тераси –11,4 м2; погребу – 17,5 м2; сараю – 8,0 м2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 180 600,00 грн, ПДВ: 36 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 216 720,00 грн.
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 лицювальної цегли та піноблоків. Покриття дерев’яно-шатрове, накрите 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). В 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.
Місцезнаходження об’єкта: 34550, вул. Базальтівська, 3, с. Базальтове Костопільського р-ну Рівненської обл.
Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Рівненській області Державного агентства автомобільних доріг України.
Умови продажу: завершити будівництво об’єктів та ввести їх в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання із 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-передання 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
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за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу товарної біржі Українська універсальна
біржа (вул. Шевченка, 52, м. Полтава, 36039) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-

лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Українській універсальній біржі (вул.
Шевченка, 52, м. Полтава, 36039, тел. (0532) 56-00-37) та в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі (просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, м. Херсон,
73000, тел. (0552) 22-44-44).

ФДМУ по Рівненській області, яке здійснює контроль за їх виконанням; дотримання
покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарно-екологічних
норм експлуатації об’єкта 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.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (за
окремий 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 квартирах № 1 та № 4 в 4-квартирному житловому будинку з господарськими
приміщеннями грошові кошти в розмірі 21 672,00 грн та по квартирах № 2 та № 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’єктів
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: 24 липня 2017 року включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28 липня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
та зареєстрованого в Мін’юсті 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 Мін’юсті 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 (по кожному лоту окремо) 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 направити на
адресу Української універсальної біржі (36039 м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 602,70 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні
та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді
до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 24.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності – клубу,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського р-ну
Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: ОНБ – клуб, розташований в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну неподалік від сільської ради на відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику на фундаменті колишнього
старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні
та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівельному майданчику відсутні
матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії руйнування,
по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування,
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 17 141,00 грн (сімнадцять тисяч сто сорок одна гривня 00 коп.), у т. ч.: ПДВ – 3 428,20 грн (три тисячі
чотириста двадцять вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 20 569,20 грн (двадцять
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобовязаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 056,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 24.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
двоквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком
готовності 3% являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м . Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три гривні), у т. ч.: ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна
тисяча чотири гривні 60 копійок).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лазні,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського р-ну
Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250 м від дороги загального користування, на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок), у т. ч.: ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом зміни
первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 315,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 28.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь
в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772,
зареєстрованого в Мін’юсті 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 24.07.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок
51-86-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/chernivtsi.html.

3 липня 2017 року

4
Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціальної сфери – «Спорткомплекс
(фізкультурно-оздоровчий комплекс з стадіоном)»
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери – «Спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий комплекс з стадіоном)».
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: спортивний
комплекс – двоповерхова будівля літ. А-2-3 загальною площею 3 566,3 м2; будівля
адміністративно-побутового корпусу літ. К-1 загальною площею 407,7 м2; тир літ.
Б-1 загальною площею 129,3 м2; сарай літ. З; вбиральня літ. В-1 загальною площею
18,9 м2; каса літ. Е; каса літ. Ж; трибуна літ. ІХ; гостьова трибуна, операторна літ. Г-1
загальною площею 63,2 м2; навіс, літ. Д; футбольне поле літ. ІІІ; футбольне поле літ. ІV;
сектор штовхання ядра і метання дисків літ. ХІІІ; тенісний корт літ. VІ; хокейний майданчик літ. VІІ; бігова доріжка, літ. ХІІ; запобіжна зона літ. ХІV; дренаж; паркан літ. № 1-6,
№ 8-9, № 11-18; майданчики та тротуари літ. І, ІІ, Х; водопровід; лісонасадження та
інше рухоме майно в кількості 17 од. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 15 685 876,00 грн, ПДВ – 3 137 175,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 18 823 051,20 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації,
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 882 305,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній

казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта соціальної сфери (група Ж) – «Спорткомплекс (фізкультурно-оздоровчий
комплекс з стадіоном)», розташованого за адресою: 50000, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 24
липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 28 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 30147563).
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл.,
20700.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2), з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею
409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. Об’єкт розташований на території ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн, ПДВ – 111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом
вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після
підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 67 000,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158; банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 4 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. 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.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначейська 37821937, Управління Державної казначейської служби України у Ратнівському районі ВолинЧастина службового 37821937.1. АААДЕВ957 44100, Волинська обл.,
119,6
439 709,00
2 роки 364 дні
Для розміщення територіального центру соціального обслуговуванслужба України
ської області, 44100, Волинська обл., смт Ратне, вул. Каштанова, 24, тел. (03366) 2-91-73
приміщення
смт Ратне, вул. Каштанова, 24
ня (надання соціальних послуг) Ратнівського району
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.
3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можреєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, вул. Євро- 78,62
696 495,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектноміщення
пейська, 15
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
найменування

1 Міністерство енергетики 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл., м. Дніта вугільної промисло- пропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
вості України
2 Міністерство освіти
38872689, Дніпропетровське обласне відділення (філія) комітету з фізичного виховання Нежитлове вбудоване при- Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Набе- 32,9;
412 213,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для
і науки України
та спорту, м. Дніпро, вул. Ширшова, 16, тел. (0562) 36-27-03
міщення; частина ангара
режна Перемоги, 3у
24,0
провадження підприємницької діяльності
3 Міністерство освіти
40787802, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг,
Нежитлове вбудоване при- Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп.
7,5
25 895,00
2 роки 11 місяців Розміщення: торговельного об’єкта з продажу канцтоварів; ксерокопіювальі науки України
просп. Гагаріна, 54, тел. (0564) 71-57-34
міщення
Гагаріна, 54
ної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
4 Міністерство освіти
19097120, Навчально-методичний центр прфесіно-технічної освіти у Дніпропетровській Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Кривий Ріг,
470,24
943 566,00
2 роки 11 місяців Розміщення: ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
і науки України
області, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12, тел. (0564) 31-25-82
міщення
вул. Бикова, 12
ксерокопіювання документів – 23,5 м2; офіса – 446,74 м2
5 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «Дніпроци- Нежитлові вбудовані при- 02497789.3.АААЖЖИ758 м. Кривий Ріг,
38,41
136 463,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів
ного розвитку, будівни- вільпроект», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12 міщення
вул. Пушкіна, 4
цтва та ЖКГ України
6 Державна фіскальна
39621406, Державна податкова інспекція у Чечелівському районі м. Дніпра Головного управ- Нежитлове вбудоване при- 39292197.82.АААДЕД514 м. Дніпро, вул. Теа4,0
36 532,00
1 рік
Розміщення фінансової установи
служба України
ління ДФС у Дніпропетровській області, м. Дніпро, вул. Театральна, 1а, тел. (0562) 34-28-70 міщення
тральна, 1а
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

40112123, Регіональний сервісний центр МВС в Донецькій області, 87523,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Нове Життя, 14, тел. (0629) 47-41-60
00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 25,
тел. (057) 700-01-23

реєстровий номер майна

загаль- вартість майна
на пло- за незалежною
ща, м2 оцінкою, грн
87523, Донецька обл., м. Маріуполь, 21,45
76 100,00
вул. Нове Життя,14
Донецька обл., Волноваський р-н,
4 368,3 1 864 500,00
смт Донське
місцезнаходження

Частина нежитлового вбудованого приміщення 1-го поверху адміністраВідсутній
тивної будівлі
Будівля лігатур великого розважування (1 091,1 м2), металева прибудоВідсутній
ва розширення виробництва лігатур (115,0 м2), нежитлові приміщення
(623,1 м2) будівлі ділянки литва ТНП, виробництва карбіду кальцію і випалення концентрату, нежитлові приміщення (2 539,1 м2) будівлі блоку складів
33504964, ВП «Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля», 85322, Доне- Частина нежитлового вбудованого приміщення; частина даху будівлі ба- 32087941.200.УЧЖШМЧ305 Донецька обл., Покровський р-н,
цька обл., м. Мирноград, вул. Соборна, 1, тел. (0623) 54-34-26
гатоканатного підйому головного ствола блоку № 4
смт Новоекономічне, просп. Миру, 2

максимально
мета використання
можливий
строк оренди
2 роки
Виробництво інших готових металевих
виробів (інше використання майна)
2 роки
Розміщення виробництва сумішей для
11 місяців чорної металургії (інше використання майна)

3 Міністерство енергетики
8,36;
47 323,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і антен
та вугільної промисловос1,0
операторів телекомунікацій, які надають
ті України
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
4 Міністерство внутрішніх
40112123, Регіональний сервісний центр МВС в Донецькій області, 87523, Нежитлове вбудоване приміщення 1-го поверху адміністративної будівлі
Відсутній
84333, Донецька обл., м. Крама19,0
58 733,00
1 рік
Виробництво інших готових металевих
справ України
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Нове Життя, 14, тел. (0629) 47-41-60
торськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5
виробів (інше використання майна)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без пдв, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна судова
26278626, Територіальне управління державної судової адміністрації України Нежитлові приміщення на 2-му поверсі 26278626.1.ЕЙЦФЯКВ201 м. Олевськ, вул. При24,8
38 475,00
2 роки 11 місяців
Надання послуг
адміністрація України в Житомирській області, 10014, м. Житомир, майдан Соборний,1, тел. 22-52-61 будівлі Олевського районного суду
вокзальна, 5
у сфері права
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 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 ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Державна служба 02360576, Головне управління статистики у Запорізькій
статистики України області, 69600, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75,
тел. (061) 787-50-52
2 Державне агент- 36448573, Мелітопольське міжрайонне управління водство водних ре- ного господарства, 72313, Запорізька обл., м. Мелітосурсів України
поль, вул. Героїв Сталінграда, 3а, тел. (06192) 5-46-04
3 Міністерство осві- 02543851, ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище проти і науки України фесійне училище», 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, 15, тел. (061) 278-28-35

№
з/п

Назва органу
управління

найменування
Нежитлове приміщення № 76 1-го поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02360576.31.АААДЕЕ919 м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75
53,1
203 110,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення студії художньої фотографії та здійснення діяльності у сфері фотографії)

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення № 1-6, 1-7, 1-8 загальною площею
36448573.21.АААБЖЕ490; Запорізька обл., Мелітопольський
153,3;
314 251,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу (260,9 м2); інше використання нерухомого
153,3 м2; будівлі складу (літ. Б-1), навіс (літ. В-1) загальною 36448573.21.АААБЖЕ503; р-н, с. Новгородківка, вул. Жов107,6;
майна (використання замощення як під’їзд до складу – 1 200,0 м2)
площею 107,6 м2; частина замощення І площею 1 200,0 м2
36448573.21.АААБЖЕ494 тнева, 1а
1 200,0
Частина приміщення № 12 площею 73,1 м2, приміщення
–
м. Запоріжжя, вул. Виробнича,15
227,70
363 970,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого майна (розміщення майстерні по
№ 15, з № 22 до № 27 включно, частини приміщень спільного
виробництву меблів)
користування № 5, 13, 31 площею 6,7 м2 1-го поверху двоповерхової будівлі виробничих майстерень (літ. Б-2)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87,
227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 02071004, Українська академія друкарства, м. Львів, вул. Під Нежитлові приміщення № 24, 24а, 24б, 24, 25, 26
–
м. Львів, вул. Під
101,5
1 424 550,00
1 рік
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють проі науки України
Голоском, 19
на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу
вальна,17
станом на 30.04.2017
даж товарів підакцизної групи, в навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 38728444, Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів Укра- Нежитлові приміщення адмі 38727770.9.БАОПВЛ092 вул. Заводська, 23/2,
169,2
678 600,00
2 роки 11 місяців
Торгівля продовольчими, непродовольчими, алкогольниструктури України їни», м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, тел.: (0512) 24-10-00, 50-84-00 ністративно-службової будівлі
м. Миколаїв
ми та тютюновими виробами та складські приміщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн.
37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

загаль- вартість майна максимально
викона пло- за незалежною можливий мета
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди ристання
2
1 Міністерство внутріш- 40112186, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області, вул. Євро- Кабінет на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 10,3 м ; кабінет 40112186.1.ОДУРШМ003; вул. Героїв Майдану, 75в, м. Гадяч, Полтавська обл.; просп.
18,6
59 800,00;
2 роки
Розміщення
ніх справ України
пейська, 164, м. Полтава, тел. (0532) 59-07-36
на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 5,6 м2; кабінет на 1-му по- 40112186.1.ОДУРШМ004; Володимирський, 178б, м. Лубни, Полтавська обл.; вул. Мир32 200,00;
11 місяців відділень
версі адміністративної будівлі площею 2,7 м2
40112186.1.ОДУРШМ006 городських Дивізій, 14а, м. Миргород, Полтавська обл.
18 100,00
банку
2 Міністерство внутріш- 08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород»,
Частина нежитлового приміщення в коридорі лікувального корпусу з блоком 08733819.1.АААДЖЛ997 вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37602
2,0
14 000,00
2 роки
Розміщення
ніх справ України
вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37602, тел. (05355) 4-65-40 культмасового призначення на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі МРЦ
11 місяців банкомата
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».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
2
1 Міністерство
37199618, Державне підприємство Будівлі і споруди бази матеріально-технічного постачання: зерносклад «Б», «В» площею 1 437,3 м ; 37199618.38.РБИЮКО1410; 37199618.38.РБИЮКО1409; 37199618.38.РБИЮКО1377; вул. Л. Українки, 9 «Г», 1 906,5 2 586 070,00
2 роки
Для ведення госпоаграрної політики спиртової та лікеро-горілчаної
корівник «Г» площею 377,4 м2; будівля мазутонасосної станції «Е» площею 78,8 м2; ємкість під мазут 37199618.38.РБИЮКО1399; 37199618.38.РБИЮКО1400; 37199618.38.РБИЮКО1393; смт Дружба, Теребов11 місяців дарської діяльності,
та продовольства промисловості «Укрспирт», 07400, 2 139 м3; ємкість під мазут 1972 м3; Під’їзні шляхи ж/д 970,9 м; ємкість 50,0 м3; ємкість 50,0 м3;
37199618.38.РБИЮКО1398; 37199618.38.РБИЮКО1401; 37199618.38.РБИЮКО1402; лянський р-н, Тернопов’язаної із заготівлею,
України
вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київ- стрілковий перевід 30 пог.м; стрілковий перевід 30 пог.м; стрілковий перевід 30 пог.м; стрілковий
37199618.38.РБИЮКО1403; 37199618.38.РБИЮКО1404; 37199618.38.РБИЮКО1405; пільська обл.
зберіганням та оптовою
ська обл., тел. (044) 284-04-90
перевід 30 пог.м; стрілковий перевід 30 пог.м; естакада зливу мазута площею 13,0 м2
37199618.38.РБИЮКО1406; 37199618.38.РБИЮКО1547
торгівлею зерном
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
з/п Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство економічного ПАТ «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Пра- Нежитлове приміщення, прибудова–
вул. Суворова, 3, м. Монас133,00
206 540,00
2 роки 364 дні
Види діяльності, що можливо здійснюрозвитку і торгівлі України пора машинобудівний завод»
не до багатоповерхового будинку
тирище, Черкаська обл.
вати в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можнайменування
адреса, контактний телефон)
номер майна місцезнаходження площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди мета використання
1 РВ ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ
_
Зовнішньомайданчикові електромережі, що у процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Стек» та згідно з
–
м. Чернівці, просп. 430,0 м;
67 217,00
2 роки 364 дні
Інше використання
21432643, 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а
договором зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1 перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «ХолодпродконНезалежності, 106 350,0 м станом на 31.03.2017
нерухомого майна
тракт»: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233; кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235
(за призначенням)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».
№
з/п

Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна казначей- 37972475, Головне управління Державної казначейської служби України у Черні- Частина підвального приміщен- 37972475.1.ПГЮБГС146 м. Чернігів, вул. Реміс169,3
698 213,12
2 роки 364 дні
Для здійснення підприємницької
ська служба України гівській області, 14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 27, тел. (0462) 65-19-58
ня службової будівлі
нича, 27
діяльності (розміщення їдальні)
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, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
об’єкта оренди площа, м2 лежною оцінкою,грн
вий строк оренди
1 Державне
22926100, ДП «Готель «Україна»,
Нерухоме майно – 1,0 м2 (15-й поверх будівлі: розміщення комутаційної шафи 600х450х387 (h),
22926100.3.ЧРЦАЧЦ001 м. Київ, вул. Інсти1,0
20 100,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання та обладнання
2
управління 01001, м. Київ, вул. Інститутська, 4,
площа – 0,5 м ; 15-й16-й поверхи будівлі: прокладка кабелю КПП-ВП 4*2*0,51-(UTPCat5e) від комутутська, 4
станом на 31.03.2017
відеоспостереження в рамках реалізації Міської цільової компсправами
тел.: (044) 278-28-04, 279-03-47
таційної шафи до відеокамери, довжина – 50 м, товщина – 0,005 м, площа – 0,25 м2; 16- й поверх
лексної програми профілактики та протидії злочинності в місті
будівлі: розміщення відеокамери на колоні фасаду за допомогою 3 хомут-стрічок, площа – 0,25 м2)
Києві «Безпечна столиця» на 2016 – 2018 роки
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн.107, тел. 281-00-18 в конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».
Балансоутримувач
№ Назва органу
назва, юридична адреса,
з/п управління (код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

найменування

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлове приміщення
площею 7,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Києво-Святошинському районі Київської області.
Орган управління: Державна казначейська служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2017 становить 43 351,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісного приміщення.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
КМУ від 4 жовтня 1995 р. № 786 (зі змінами), – 18 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2017
року становить 650,27 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців.
Конкурс буде проведено 14.07.2017 об 11.00 за адресою: 01032, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу: найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим
призначенням; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки (за
наявності підтвердних документів); для забезпечення виконання зобов’язань зі
сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом
місяця з моменту підписання договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної орендної плати до Державного бюджету України та
балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати; пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті
з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому
на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється за адресою: 01032,
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю – з
9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Кінцевий термін приймання РВ ФДМУ по Київській області пропозицій від претендентів 10.07.2017 включно.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсу на право оренди державного майна
 Назва об’єкта оренди: частина коридору № 46 (за технічним паспортом)
на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. И-6, реєстровий № 02071197.1.ЯГЛКУС017, загальною площею 11,96 м2 за адресою:
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м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
07.04.2017, становить 129 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди: найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою
орендною платою за базовий місяць оренди – квітень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 434,88 грн при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку; цільове використання об’єкта оренди:
розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному
закладі; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм; під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував
найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов; переможець
конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки; переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає
орендодавцю підписаний проект договору оренди; строк дії договору оренди – 1 рік;
подальше використання орендованого майна буде здійснюватися згідно з чинним
законодавством; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
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 від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження
Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди
майна, що належить до державної власності».
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заява на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефона претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку
від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
б) 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 звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи 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 балансо
утримувача) 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 – нежитлове приміщення загальною площею 19,6 м2 на 1-му поверсі навчального
корпусу, реєстровий номер майна 00301931.1.ЮЖРПЯО005, що перебуває

на балансі ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості», за адресою: м. Київ,
вул. Івана Кудрі, 29.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.01.2017 становить 302 300,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу: стартова плата за базовий місяць оренди – травень
2017 року становить 1 058,98 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не здійснює продаж продукції підакцизної групи, у навчальному
закладі (4 %); 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, суборенди 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 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
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 20 % 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;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній 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
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засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 9.30 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 укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина даху будівлі, інв.
№ 92, площею 5,0 м2 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 55/2, військове містечко № 27.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.01.2017
становить 179 444,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 792,42 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання – розміщення телекомунікаційного обладнання, а саме: 2 антено-місць.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення загальною площею 353,0 м2 військового містечка
№ 147, будівля (інв. № 276) за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 28.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 28 лютого
2017 року становить 1 618 092,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 12 775,23 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – квітень 2017 року за умови використання
нежитлових приміщень: площею 253,0 м2 – розміщення суб’єкта господарювання,
який займається виробництвом виробів з деревини; площею 100,0 м2 – розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників,
крім тих, що виробляють товари підакцизної групи.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції, згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єктів (для
об’єктів 1 – 2): мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з
урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат
за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу
ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого
майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан

(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за адресою:
03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. Контактний телефон (044) 242-81-99.
ІНФОРМАЦІЯ
Остерської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська КЕЧ
району, адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 26,3 м2 на 1-му поверсі триповерхової будівлі № 146 за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 43а,
військове містечко № 1.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 540,80 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення магазину
непродовольчих товарів – 12,0 м2 (18 %), 1,3 м2 – розміщення ксерокопіювальної
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів (7 %), 13,0 м2 –
розміщення майстерні з ремонту пристроїв мобільного зв’язку (15 %); компенсація
орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями; протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Тел./факс для довідок: (04646) 4-62-53, 4-62-16.

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

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею
393,4 м2 (колишня їдальня, інв. № 672). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ЗАТ фірма «Стромгіпс» (правонаступник – Товариство з додатковою відповідальністю «СІНІАТ»), код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3. Мета
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації відповідно до Методики оцінки майна з метою продажу на аукціоні. Замовник та платник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: приміщення 1-го
та 2-го поверху прибудованої до побутового корпусу будівлі (будівля цегляна,
1972 року будівництва). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: залишкова вартість основних засобів 0,0 тис. грн станом
на 31.12.2016. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190,
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів), запечатаних в
окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта практичний досвід з оцінки
окремих будівель, приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 59,9 м2 третього поверху будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Український науково-дослідний інститут соляної промисловості
(код за ЄДРПОУ 00334764). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Бахмут, вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: Бахмутське комунальне підприємство «Архітектурнопланувальне бюро». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
5,0 м2 (відм. + 49,0 м) та частина стіни площею 14,0 м2 копра скіпового багатоканатного підйому ствола № 2 біс ВП «Шахта «Центральна» ДП «Мирноградвугілля». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна» Державне підприємство «Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ 33839076.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефон/
факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «лайфселл». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
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При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1 – практичний досвід
з оцінки приміщень, частин будівель, № 2 – практичний досвід з оцінки інженерних
споруд, передавальних пристроїв та конструктивних частин будівель, що призначені
для розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи узагальнену ФДМУ інформацію (лист від 22.05.2017 № 10-5910064) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року, очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців для оцінки
об’єктів нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 22,1 м2 в адмінбудівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25. Балансоутримувач: ДП «Житомирторф» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ФОП Борова І. Ю.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлових приміщень їдальні площею
96,8 м2 (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 42. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. І. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
 Об’єкт оцінки № 3: комплекс будівель та споруд № 1: готель (будівля літ. А)
площею 476,6 м2, штаб (будівля літ. Б) площею 162,0 м2, казарма (будівля літ.
В) площею 694,6 м2, гараж (будівля літ. Г) площею 228,4 м2, гараж (будівля літ.
Д) площею 85,3 м2, пилорама (будівля літ. Е) площею 569,6 м2, насосна станція
(будівля літ. Ж) площею 16,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., Овруцький р-н, Ігнатпільська сільська рада. Балансоутримувач: Українське державне підприємство по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтотранс» (м. Київ, просп. Науки, 57). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Інтріоплаза».
 Об’єкт оцінки № 4: навіс площею 258,5 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. С. Бандери, 6. Балансоутримувач: Будівельний коледж
Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, вул. С.
Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.06.2017. Замовник оцінки –РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Крігер Енергія».
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, зареєстровано в Мін’юсті 15 січня 2016
року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) максимальна ціна послуг з оцінки
майна, що буде розглядатись конкурсною комісією становить: нежитлові приміщення – 2 200,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 700,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (поз. 3 за
планом) площею 6,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного
корпусу літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел.: (03132) 3-33-41, 3-42-02). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на
30.12.2011. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (поз. 57 за
планом) площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчально-лабораторного
корпусу літ. «А». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14. Найменування балансоутримувача: ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (тел.: (03132) 3-33-41, 3-42-02). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,46 грн/м2 станом на
30.12.2011. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами до першого об’єкта є: приміщення, частини будівель,
зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість та нерухомість під
заклади громадського харчування; до другого об’єкта: приміщення для розміщення
банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого побідного майна.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване гаражне приміщення (поз. 4) площею
46,8 м2 будівлі (літ. Т). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Собранецька, 145. Найменування балансоутримувача: Державне авійаційне
підприємство «Карпати-Авіа» МНС України (тел. (050) 999-98-06). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «КАРГОВОЗ». Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки ( дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: очисні споруди біологічного очищення фекальних
стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у тому числі трубопроводи – 366 пог. м).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж»
(старе найменування: ПАТ «Запоріжсантехмонтаж»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, територія бази відпочинку «Лісова поляна». Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76),
відділ оцінки (061) 226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій
області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мін’юсті від 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
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Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки
та дату проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна
України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі
і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії
документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3)
конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 до 11.07.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 17.07.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 212 загальною площею 40,2 м2 другого поверху будівлі (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія
ДП «Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки: ТОВ «САЙРУСГРУП». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 213 загальною площею 21,6 м2 другого поверху будівлі (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького,6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП
«Адміністрація морських портів України». Платник робіт з оцінки ТОВ «ТВОЯ ЛОГІСТИКА». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 8, № 9 площею 2,0 м2
першого поверху будівлі контори управління (літ. А-3) та частини оглядового
майданчика радіощогли, інв. № 10490024, площею 1,0 м2, загальною площею 3,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
с. Михайлівка, вул. Шкільна, буд. 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: Вільнянське міжрайонне управління
водного господарства. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Нетворк Технолоджи Лайн».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 69а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія
Концерну «Військторгсервіс». Платник робіт з оцінки: ПрАТ «МТС Україна». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
№ 109 загальною площею 1,5 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (літ. А)
учбового корпусу № 1, реєстровий № 02125220.1.ФСНТКК035. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
Бердянський державний педагогічний університет. Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в п’ятий поверх будівлі центру науковотехнічної інформації (літ. А-10) нежитлові приміщення з № 120 до № 135
включно та сходові клітки І та ІІ загальною площею 392,6 м2; вбудовані в
технічний поверх будівлі центру науково-технічної інформації (літ. А-10) нежитлові приміщення з № 251 до № 254 включно та частина нежитлового приміщення № 250 площею 1,85 м2, загальною площею 67,35 м2, всього загальна
площа – 459,95 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 77. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,4279 гектарів. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок) – відсутнє. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок) – функціонування комплексу центру на просп. Соборний, 77. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок) – відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науково-технічної
інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«ТЕЛЕСВІТ». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: основні будівлі (літ. А), площею 1 021,6 м2, (літ.
Б), площею 126,4 м2, (літ. В), площею 278,9 м2, (літ. Г), площею 277,5 м2,
(літ. Жжж’ж2), площею 1 175,4 м2, (літ. З), площею 92,1 м2, склад для води
(літ. Р), трансформаторна (літ. С), насосна (літ. У), сторожка (літ. Ф), вбиральня (літ. Ц), навіси (літ. И, К, Л, М, Н, О, П). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 49. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «База відпочинку «Янтар». Платник робіт з оцінки ТОВ «ЗАПОРІЖХЛІБТРАНС». Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 48, № 49, № 51, № 52,
№ 53, № 57 площею 167,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (літ.
А-2, Б-2), реєстровий номер 02549227.1.ИФБМУС002. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Вишенського, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна:
державний навчальний заклад «Запорізький правобережний професійний ліцей»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02549227. Платник робіт з оцінки: ФОП Припутнєв
О. К. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 3-27
загальною площею 11,4 м2 третього поверху будівлі дорослої поліклініки
на 850 відвідувачів (літ. І-7, І1-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502,
Запорізька обл., м. Енергодар, просп. Будівельників, буд. 33. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1»
Міністерства охорони здоров’я України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34247637.
Платник робіт з оцінки: ФОП Кремзер О. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору
№ V площею 2,0 м2 першого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі (літ. АА1,А2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Бердянськ, вул. Горького,
13/7 . Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Бердянський морський торговельний порт».
Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 11. Назва об’єкта оцінки: будівля № 1 (літ. А-3, А’-3) загальною площею
2 003,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенка, 18.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач
майна: ДП НДПІ «Укрдіпрогазоочистка». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Запорожпроект
Плюс». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 12. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в цокольний поверх житлового будинку (літ. А-5, реєстровий номер 186542.50.ААБААЕ464) нежитлове приміщення 79 (частини приміщень з № 1 до № 30 включно) загальною площею
320,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ПАТ «Запорізький завод феросплавів»; майно, що
не увійшло до його статутного капіталу при приватизації. Платник робіт з оцінки:
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 6 загальною площею 51,0 м2 будівлі (літ. А), інвентарний номер 10311038. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Запорізький р-н, c. Біленьке, вул. Запорізька, 34.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Балансоутримувач майна: ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої
служби України (№ 99)». Платник робіт з оцінки: ФОП Мацибура О. Б. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
 14. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в підвальний та перший поверхи
житлового будинку (літ. А-5, реєстровий номер 186542.38.ААБААЕ430) нежитлові приміщення загальною площею 670,22 м2, що перебувають на балансі
ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та не увійшли до його статутного капіталу
при приватизації, а саме: приміщення № ІІ (частини приміщення з № 1 до № 17
включно), приміщення № ІІІ (частини приміщення з № 1 до № 15 включно) площею
606,7 м2 першого поверху; приміщення № І (частини приміщення з № 1 до № 3
включно) площею 54,4 м2 підвального поверху; площа спільного користування –
9,12 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 3а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди.
Платник робіт з оцінки: Департамент культури і туризму Запорізької міської ради.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в
запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50;
226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 14.07.2017. (включно).
Конкурс відбудеться 20.07.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху площею 12,0 м2 на висоті 3,51 м та
частина даху площею 5,0 м2 на висоті 6,4 м на адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Жуковського, 13, що перебуває на балансі 2
державного пожежно-рятувального загону Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. Найменування балансоутримувача: 2 державний пожежнорятувальний загін Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Жуковського, 13. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 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.:
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій,
тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Олександрія, вул. Жуковського, 13. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар» (тел. (067) 530-53-97, Анатолій Миколайович).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
смт Петрово, вул. Ілліча, 46, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Петровському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у
Петровському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Кіровоградська обл., смт Петрово, вул. Ілліча, 46. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 3332-38. 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.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017. Площа земельної ділянки: дані
уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: смт Петрово, вул. Ілліча, 46.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Публічне акціонерне товариство КБ
«Приватбанк» (тел. (067) 789-37-29, Ніна Володимирівна).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні разом з підсобними приміщеннями загальною площею 417,2 м2 у навчальному корпусі училища за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Волкова, 15, що перебувають на балансі ДНЗ «Професійно-технічне училище
№ 8 м. Кіровоград». Найменування балансоутримувача: ДНЗ «Професійно-технічне
училище № 8 м. Кіровоград». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 15. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. 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.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.06.2017, тис. грн – 105,56683. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2017. Площа земельної ділянки: 802,7 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Волкова, 15. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ФОП Лисоконь Володимир Борисович (тел. (098) 555-77-99).
 4. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі гуртожитку площею 18,0 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Ватутіна, 13/56, що перебуває на балансі Професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска. Найменування
балансоутримувача: Професійно-технічне училище № 16 м. Мала Виска. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Ватутіна, 13/56.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. 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.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
станом на 01.06.2017, тис. грн – 3,656. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала Виска, вул. Ватутіна, 13/56. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: ПАТ «ВФ Україна» (тел. (050) 487-36-33, Юрій Олексійович).
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 Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190,
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 чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
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 ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І 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 (нежитлові приміщення та дахи), становить 2,2 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 2, 3 є приміщення, частини будівель та частини нежитлових приміщень, для об’єктів № 1, 4 – інженерні споруди,
передавальні пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для
розміщення антен операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
17.07.2017 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.
Конкурси відбудуться 21 липня 2017 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 62б. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку
№ 6. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 62в. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Пасічна, 62в. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Ставінчук Наталія Миколаївна.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (коридору)
загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі головного корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Університетська, 1. Балансоутримувач: Львівський
національний університет імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Університетська, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі цеху переробки деревини загальною площею 459,9 м2, а саме: приміщення на першому та
другому поверхах в двоповерховій будівлі (інд. № 1-9, 24-28) площею 121,4 м2,
приміщення в одноповерховій прибудові до двоповерхової будівлі (інд. № 10,
11) площею 93,7 м2 та приміщення на першому поверсі в одноповерховій будівлі
(інд. № 18) площею 244,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 3. Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське
лісомисливське господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Дрогобицька, 3. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Капанайко Ярослав Осипович.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на другому
поверсі паркетного відділення площею 56,91 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод
збірних конструкцій». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Озерова Каріна Олександрівна.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 25,4 м2 на першому поверсі будівлі адміністративно-культурного корпусу.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71.
Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець,
вул. С. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Попова Олена Миколаївна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення навчального корпусу площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненський
економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства
та природокористування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Литовська,
53. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Дворницький Анатолій Володимирович. 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 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху (кімнати № 16, 17, 18) адміністративного будинку площею 42,9 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Уляни та
Анастасії Гольшанських, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник
робіт з оцінки: Приватний нотаріус Чубай Олександр Степанович. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення громадського будинку – навчального інформаційного центру, а саме: 1-й поверх загальною площею
9,12 м2, у тому числі площа спільного користування – 3,42 м2, що перебуває
на балансі Державної установи «Госпрозрахункова група Тернопільської обласної
державної адміністрації». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шпитальна, 7,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Збаришевська Ірина Семенівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2017: 5 187,8
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 310,7 м2
в їдальні корпусу № 1, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Курбаса,
13, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Летун Наталія Олександрівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.04.2017: 74 693,99 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Мін’юсті 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
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Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефон для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Інформація
№
Мета проведенмісцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач Дата оцінки
про замовниз/п
ня оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
1 Нежитлові приміщення 2-поверхової будівлі учбово28.06.17 Визначення
«АТ «Орто
виробничих майстерень (літ. «В-2», інв. № 1031004)
вартості об’єкта допомога» у
приміщення 1-го поверху – кімн. № 1-25, 1-27, 1-28,
з метою продо- формі ТОВ
1-30, 1-32, 1-33, приміщення 2-го поверху – кімн.
вження договору
№ 2-55, 2-56, 2-57, місця загального користування та
оренди
підсобні приміщення – кімн. № 2-54, 2-59, 1-36, 1-31,
1-26, 1-29, кімн. № 2-58 на другому поверсі нежитлової
одноповерхової будівлі (в минулому тир, літ. «Д-1», інв.
№ 10310005) приміщення 1-го поверху кімн. № 1-8,
1-11, 1-12, 1-15, 1-21,приміщення підвалу – кімн.
№ 0-1, прим. підвалу кімн. № 0-2, місця загального
користування та підсобні приміщення – кімн. № 1-13,
1-14, 1-16 нежитлової одноповерхової будівлі гаража
(літ. «Д-1», інв. № 10310006) загальною площею 594,8 м2
за адресою: м. Харків, вул. Морозова 20а, що перебувають на балансі Державного навчального закладу
«Регіональний механіко-технологічний центр професійної
освіти Харківської області» (код ЄДРПОУ 02547783),
тел. 748-73-63
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 1-му
На дату Визначення
ФОП Манукян
поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 2 загальною
укладення вартості об’єкта Арутюн
2
площею 39,1 м за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
договору на оренди з метою
12, що перебуває на балансі Харківського національного проведення передачі в
незалежної оренду
університету радіоелектроніки, 02071197,
оцінки
тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13
3 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2 заНа дату Визначення
ТОВ «ІНТЕРгальною площею 21,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Амо- укладення вартості об’єкта ТЕЛЕКОМ»
сова, 18, що перебуває на балансі Харківської медичної договору на оренди з метою
проведення передачі в
академії післядипломної освіти, 01896872, тел.: (057)
незалежної оренду
711-35-56, 711-80-25
оцінки
4 Частина вежі металевої (інв. № 10330004) площею
11.06.17 Визначення
ПрАТ «ВФ
2
10,0 м за адресою: Харківська обл., смт Кегичівка,
вартості об’єкта Україна»
з метою продовул. Волошина, 26, що перебуває на балансі Сахновщинвження договору
ського районного відділу (з обслуговування Сахновщиноренди
ського та Кегічівського районів) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області,
08675988, тел. 3-13-63
5 Частина зовнішньої стіни 1-го поверху (ззовні приНа дату Визначення
ТОВ «РАДІОміщення № 25) 2-поверхової будівлі пожежної частини
укладення вартості об’єкта ЛІНК СМАРТ»
загальною площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
договору на оренди з метою
проведення передачі в
Валківський р-н, м. Валки, вул. Перемоги, 1 з метою
незалежної оренду
розміщення телекомунікаційного обладнання, що переоцінки
буває на балансі Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Харківській області,
38631015, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44, 739-32-75
6 Бетонна площадка поруч з гуртожитком № 4 (інв.
11.07.17 Визначення
ФОП Гарібов
№ 103100215) загальною площею 10,5 м2 за адресою:
вартості об’єкта Т. Т.
з метою продом. Харків, пров. Отакара Яроша, 13, що перебуває на
вження договору
балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
оренди
Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
7 Бетонна площадка поруч з гуртожитком № 10 (інв.
11.07.17 Визначення
ФОП Гарібов
2
№ 103100216) загальною площею 10,5 м за адресою:
вартості об’єкта Т. Т.
з метою продом. Харків, вул. Отакара Яроша, 12, що перебуває на
вження договору
балансі Харківського національного університету ім. В. Н.
оренди
Каразіна, 02071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
8 Нежитлові приміщення на цокольному поверсі (кімн.
09.07.17 Визначення
ТОВ «Турбота»
№ 8, 15 – 51,2 м2) та на першому поверсі (кімн. № 12 –
вартості об’єкта
з метою продо12,8 м2) головного корпусу, літ. «В», загальною площею
вження договору
64,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339,
оренди
що перебувають на балансі Українського науководослідного інституту протезування, протезобудування
та відновлення працездатності (ідентифікаційний код
3191680) тел. 37-76-30
9 Нежитлове приміщення на другому поверсі поліклініНа дату, Визначення
ДУ «Інститут
ки загальною площею 15,5 м2 за адресою: м. Харків,
визначену вартості об’єкта дерматології
орендодав- оренди до
та венерології
вул. Чернишевська, 7/9, що перебуває на балансі ДУ
цем
200,0 м2 для
Національної
«Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних наук України», тел.: 706-32-00, 706-32-03,
погодження роз- академії ме(050) 344-22-43
рахунку орендної дичних наук
плати (за заявою України»
від сторонньої
організації)
10 Нежитлове приміщення будівлі для конторських та адНа дату, Визначення
ДП «Харміністративних цілей, інв. № 4527, загальною площею
визначену вартості об’єкта ківський
110,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6,
орендодав- оренди до
механічний
цем
200,0 м2 для
завод»
що перебуває на балансі ДП «Харківський механічний завод», 08248877, тел.: 372-74-46, 783-63-01, 783-63-02
погодження розрахунку орендної
плати (за заявою
від сторонньої
організації)
11 Нежитлові приміщення 1-го поверху 3-поверхового баНа дату Визначення
Відділ
гатоквартирного житлового будинку загальною площею
укладення вартості об’єкта культури по
136,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська,
договору на оренди з метою Основ’янсь
кому району
36/1, корпус 6, що перебувають на балансі ПрАТ «Харків- проведення передачі в
незалежної оренду
Департамен
холодмаш» (майно не увійшло до статутного фонду при
оцінки
ту культури
корпоратизації ВАТ «Харківхолодмаш», правонаступником
Харківської
якого є «ПрАТ «Харківхолодмаш»), 14307966, тел.: (0572)
міської ради
738-36-19, 738-27-54, 739-22-22
12 Бетонний майданчик для господарських потреб загальНа дату Визначення
ПП «АВЕСТА
ною площею 100,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкін- укладення вартості об’єкта 2009»
ська, 79, що перебуває на балансі НТУ «ХПІ», 02071180, договору на оренди з метою
проведення передачі в
тел.: (057) 707-66-00, 707-66-01, 707-66-90
незалежної оренду
оцінки
13 Частина напівпідвального приміщення № 49 (за технічним На дату Визначення
АТ «Ощадпаспортом) у 3-поверховій частині різноповерхової будів- укладення вартості об’єкта Банк»
лі навчального корпусу, пам’ятка архітектури, загальною договору на оренди з метою
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
проведення передачі в
не залежної оренду
18/20, що перебуває на балансі Харківського радіотехоцінки
нічного технікуму, 21188157, тел.: (057) 731-17-11,
731-32-38
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
На дату Визначення
ФОП Цвіркун
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 на 1-му поверсі укладення вартості об’єкта А. М.
одноповерхової будівлі «Крамниця на 4 робочих місця»
договору на оренди з метою
загальною площею 367,4 м2 за адресою: Харківська
проведення передачі в
незалежної оренду
обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військооцінки
ва, 22, що перебувають на балансі Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
33879077, тел. (057) 406-83-29
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів 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) строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 1036-3320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки майна у IV кварталі2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна,
що склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокре-
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ма, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі –
3,8 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного
будівництва – 7,4 тис. грн; цілісного майнового комплексу – 28,2 тис. грн; пакета
акцій – 36,0 тис. грн; необоротних активів (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею
до 1 000 м2 (1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, –
7,0 тис. грн; легкових транспортних засобів – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан,1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: електромережа рибницьких ставів, інвентарний номер 70027
(реєстровий номер 25592421.83.ААЕЖАЖ682), що перебуває на балансі ДП
«Укрриба», за адресою: біля с. Софіївка Білозерського району Херсонській області.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ
«Рибоводна ферма – ЮВеНТ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.06.2017.
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 подібних об’єктів не
більше ніж 7,4 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності», зареєстрований у Мін’юсті 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення цокольного
поверху чотириповерхової цегляної адмінбудівлі (35,39 м2) та частина приміщень гаражних боксів (48,54 м2) загальною площею 83,93 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія інституту «Укрдіпросад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Будівельна компанія технологія тепла». Дата оцінки: 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина підвальних приміщень навчальноадміністративного корпусу площею 81,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Абрамець Л. М. Дата оцінки: 30.06.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення цокольного поверху чотириповерхової цегляної будівлі площею 20,13 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія інституту «Укдіпросад». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 120/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП
«ТВКФ «ТЕХПРОМ». Дата оцінки: 30.06.2017.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 Об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства
«Житлосервіс», код за ЄДРПОУ 31782788 (18018, м. Черкаси, вул. В. Чорновола,
261/1). Дата оцінки: 30.06.2017.
IV. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
незавершеного будівництва з метою повернення у державну власність об’єкта
приватизації у разі розірвання або визнання недійсним договору купівлі-продажу
такого об’єкта.
 Об’єкт незавершеного будівництва 68-квартирний житловий будинок ВАТ «Піщанський комбікормовий завод» за адресою: 19723, Черкаська
обл., Золотоніський р-н, с. Піщане, вул. Шеремета Руслана (Леніна), 100г. Дата
оцінки: 30.05.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
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 (нежитлові приміщення), – 2 200,00 грн; об’єкти незавершеного будівництва – 6 000,00
грн; цілісні майнові комплекси – 15 000,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 18 липня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 24 липня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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