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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Полтавська область

Нежитлова будівля загальною площею 442,9 м2, що перебуває на балансі
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області (код за ЄДРПОУ 26304855), за адресою: Полтавська обл., м. Лубни,
вул. Ярослава Мудрого, 34. Приватизовано юридичною особою за 931 136,64 грн,
у т. ч. ПДВ – 155 189,44 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.07.2017 № 1080)

Вінницька область

Будівля контори загальною площею 802,8 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2, що перебуває
на балансі ПАТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 01182204).

Київська область

Нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2 за адресою: Київська
обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11, що перебуває на балансі
ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.07.2017 № 1081)

Вінницька область

Будівля лазні (літ. А) загальною площею 173,5 м2 за адресою: 22312, Вінницька
обл., Літинський р-н, с. Шевченка, вул. Незалежності, 145, що перебуває на балансі Шевченківської сільської ради Літинського району Вінницької області (код
за ЄДРПОУ 04326514).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна,
I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ – 175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних,
протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта
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; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт 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 105 007,32 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною
площею 113,6 м2, що знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 31 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 4 серпня 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 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 1, П-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2.

Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2;
висота будівлі – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити, сталева ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний.
Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт приватизації розташований
на околиці міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 579 000,00 грн; ПДВ – 115 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 694 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта.
3. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі державного майна.
4. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
5. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 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 при 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 «Україн
ська міжрегіональна спеціалізована» 04.08.2017. 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 міжре
гіональна 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 – 31.07.2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 6 948,00 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: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 031,9 м2; висота будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни цегляні,
перегородки цегляні оштукатурені, перекриття – залізобетонні, сталева ферма,
підлога – бетон. Інженерне встаткування – електроосвітлення, вода, каналізація,
опалення. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний. Об’єкт приватизації розташований на околиці міста в зоні промислової
забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня
2016 року, термін дії – до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 425 000,00 грн, ПДВ 85 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 510 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. З моменту закінчення терміну дії договору оренди № 6348/2016 від
31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. До нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди.
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. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000,00 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 при 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).
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Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 04.08.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 31.07.2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адміністративний будинок, літ. Д, загальною площею 146,4 м2.
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1а.
Балансоутримувач: ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», код за ЄДРПОУ
00222226, адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, 44.
Відомості про об’єкт: адміністративний будинок, літ. Д – одноповерховий, до
складу якого входять приміщення першого та підвального поверхів. Має окремий
вхід-вихід до приміщень першого поверху та окремий вхід-вихід до приміщень підвалу. Фундамент будинку – залізобетон. Стіни будинку – цегла. Рік побудови – 1980.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 495 499,00 грн, ПДВ – 99 099,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 594 598,80 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства. Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 59 459,88 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за
ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасника аукціону та грошові кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 31.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 04.08.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області.
Код за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп.
В’ячеслава Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: гараж цегляний із залізобетонним перекриттям висотою
2,55 м, зблокований з іншими приміщеннями гаражів. Рік побудови – орієнтовно
80-ті роки. Стан опорядження приміщень – тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання, відсутні двері, підлога бетонна, масові глибокі вибоїни, на стінах грибок,
потребує значного ремонту, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 37 500,00 грн; ПДВ – 7 500,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 45 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації
становить 4 500,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва –
м’ясокомбінату разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: незавершене будівництво мясокомбінату разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня (літ. Б)
площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2, корпус
№ 3 (літ. Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних
кілець діаметром 1,5 м. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина
об’єктів, що входять до склавду ОНБ, перебувають у зруйнованому стані. У будівлях корпусу № 1 (літ. А), котельні (літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті
залізобетонні фундаменти. У будівлі корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний,
стіни монолітні залізобетонні, перегородки монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику відсутні. Тимчасові
та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику відсутні. Відводи та вводи
комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва, відсутні.
Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800 м.
Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га; кадастровий номер
2122783800:02:001:0046. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
звязку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: для
будівництва та обслуговування будівель харчової промисловості. Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ– 7 314 001,00 грн, у
т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1,00 грн,
вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн, ПДВ об’єкта
приватизації – 1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу;
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
розбирання об’єкта; забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони
навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше
використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення
згідно з чинним законодавством України. Зміна цільового призначення земельної
ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного будівництва м’ясокомбінату та земельної ділянки,
на якій розташований цей об’єкт, 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.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
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сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області,
ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31.07.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 4 серпня 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 біржи «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).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові будівлі у складі: адміністративна будівля (А, під. А);
гараж, Б; вбиральня, Г; огорожа, 1; підпірна стіна, 2; огорожа, 3; ґанки І, ІІ.
Адреса об’єкта: 20351, Черкаська обл., Уманський р-н, с. Бабанка, вул. Соборна, 30.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 00022668).
Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об'єкт: майно колишнього АКАБ «Україна», а саме: одноповерхова будівля з підвалом (літ. А, під. А) загальною площею 264,4 м2 (фундамент – бутові стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні колоди;
покрівля – шифер; вікна, двері дерев’яні). Рік введення в експлуатацію – 1984.
Загальний технічний стан задовільний; фізичний знос – 27 %. Інженерні мережі:
електропостачання, опалення, телефон, радіо (діючі).
Інші будівлі та споруди: гараж цегляний (літ. Б) з оглядовою ямою загальною
площею 77,2 м2; технічний стан незадовільний, фізичний знос – 46 %; вбиральня
(літ. Г) цегляна, технічний стан незадовільний, фізичний знос – 50 %. Огорожа
(1, 3) – металева сітка, технічний стан задовільний, фізичний знос – 40 %.
Комплекс будівель та споруд розташований у центральній частині населеного
пункту. Територія навколо комплексу упоряджена.
Початкова ціна без ПДВ – 156 500,00 грн, ПДВ – 31 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 187 800,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен укласти охоронний договір об’єкта приватизації з Управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної
державної адміністрації протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати реєстрації права власності покупця на об’єкт приватизації; 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.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 18 780,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк – Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 11 серпня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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

Грошові кошти в розмірі 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 11 серпня
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін примання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
7 серпня 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Центральноі універсальною біржі на
електронну адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральноі універсальною біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214)
оригінали заяв на участь в акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної форми власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985
рік, припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі 12,6 x 53,0 м та прибудова
3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4.
По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу
ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки цегляні неоштукатурені, дверні та
віконні перемички – з/б, перекриття – з/б плити розмірами 6,0 x 1,2 м, дах двоскатний, покрівля з азбоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє відсутнє, підлоги – цементна
стяжка, двері, вікна відсутні.
Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності: 46,4 %.
Земельна ділянка: 3 500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 148 265,00 грн, ПДВ – 229 653,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 377 918,00 грн.

підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’ ) загальною площею 1 085,60 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А, А’) –
двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 246,8 м2
та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття:
перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні, оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата,
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна-склоблок; двері дерев’яні, металеві;
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід
до будівлі з вул. Прутської, з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ
«Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а
також із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим.
Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан
приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн (сімсот шістдесят
п’ять тисяч сімсот двадцять п’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 153 145,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918 870,00 грн (дев’ятсот
вісімнадцять тисяч вісімсот сімдесят гривень 00 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Відновлення будівельно-технічного стану об’єкта приватизації протягом
п’яти років з моменту набуття права власності на об’єкт.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку протягом року після набуття права
власності на об’єкт.
5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації, до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – 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 04.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 31.07.2017 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.
Продовження рубрики на стор. 8

Грошові кошти в розмірі 137 791,80 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.
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.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва: завершення будівництва
протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом трьох років з моменту його придбання покупцем. Після спливу
зазначеного терміну відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням; протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі
підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; 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.
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.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Україн
ська міжрегіональна спеціалізована» 4 серпня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 липня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Україн
ська 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).
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Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності,
т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
на аукціоні за методом зниження ціни
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості 14 854 332 штуки, що становить
20,391 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26, тел./факс
(044) 286-14-72.
Код за ЄДРПОУ 33104103.
Розмір статутного капіталу: 72 849 107,00 (сімдесят два мільйони вісімсот сорок дев’ять тисяч сто сім) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 68.20. Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 14 854 332,00 (чотирнадцять мільйонів вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять дві) гривні.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 40 829 614,00 (сорок мільйонів
вісімсот двадцять дев’ять тисяч шістсот чотирнадцять) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
немає.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: немає.
Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
55 868,4
49 802,4
53 162,6
Рентабельність, %
–
–
–
Вартість власного капіталу, тис. грн
38 043,7
39 409,3
45 173,5
Чистий прибуток, тис. грн
- 4 859,3
3 308,7
5 430,9
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
17 112,8
16 618,3
25 127,5
Показники господарської діяльності станом на 31.03.2017
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
25
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
10 765,7
Знос основних фондів, тис. грн
34 135,0
(% від основних фондів)
(76%)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
28 959,9
Кредиторська заборгованість, тис. грн
3600,6
Умови аукціону.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій
у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у
кількості 14 854 332 штуки, що становить 20,391 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України
09 серпня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/9, кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28

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

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 21 од. нерухомості загальною площею
5 585,7 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2, сарайкомора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня літ. О-1
площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1
площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня літ. Т-2 площею 1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет літ. Ф-1
площею 17,8 м2, альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Рік побудови – 1958.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 615 000,00 грн, ПДВ – 723 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 338 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 433 800,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 4 серпня 2017 року. Час внесення цінових пропозицій (початку
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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 – 31 липня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Українська універсальна біржи виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 43 380,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
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квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)», та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 03 серпня 2017
року, 18.00.
Разом із заявою на участь в аукціоні 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) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна», покладається на покупця.
Згідно зі статтею 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання
становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення
повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру
лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до статті 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного
комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, що
забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання та розгляду
заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про
захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) грн,
який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі
України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», що становить відповідно
4 082 961,40 (чотири мільйони вісімдесят дві тисячі дев’ятсот шістдесят одна) гривня 40 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС», одержувач – Фонд
державного майна України.
Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
внесок у сумі України
Ukraine
17,00 гривень Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova Street,
(за курсом
Kyiv, 01133, Ukraine
м. Київ, 01133, Україна
Національного Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
банку України
Bank of receiver: Joint-Stock company
Банк одержувача: ПАТ «Державний
на день сплати експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
реєстраційного
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Адреса:
вул.
Антоновича,
127,
внеску)
Ukraine
м. Київ, Україна
MFO: 322313
МФО: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний вне- Purpose of payment: the registration
сок для прийняття участі у аукціоні з продажу payment for the participation in the
державного пакета акцій приватного акціо- competition on a sale of the state block of
shares PJSC «M-SERVICE»
нерного товариства «М-СЕРВІС»

Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного
товариства «М-СЕРВІС» в іноземній валюті:
Грошові кошти
Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
у розмірі 10 % від України
of Ukraine
початкової ціни
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 Generala Almazova
продажу держав- м. Київ, 01133, Україна
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
ного пакета акцій Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
приватного акціоBank of receiver: Joint-Stock company
нерного товариства Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний
банк
України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
«М-СЕРВІС», що
становить відповід- Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Address: 127 Antonovycha Street,
Kyiv, Ukraine
но 4 082 961,40 грн Україна
(за курсом
МФО: 322313
MFO: 322313
Національного банку Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
України на день
Призначення платежу: внесок грошових Purpose of payment: the deposit
сплати)
коштів у розмірі 10 % початкової ціни про- of funds in the amount of 10% of the
дажу державного пакета акцій приватного initial price of a sale of the state block
акціонерного товариства «М-СЕРВІС»
of shares PJSC «M-SERVICE»
Умови проведення аукціону.
Аукціон за методом зниження ціни з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» (далі – державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС») проводиться за наявності не менше ніж
двох учасників.
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни можливе зменшення
початкової ціни державного пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Під час торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС», що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошеною ціною, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно
піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки.
Розмір мінімальної надбавки становить 10 відсотків початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Розмір мінімальної знижки становить 5 відсотків початкової ціни державного
пакета акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС».
Під час проведення аукціону за методом зниження ціни учасник аукціону, який
першим підняв картку з номером, вважається переможцем аукціону.
Торги закінчуються, якщо після триразового повторення чергової цінової пропозиції тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на
придбання об’єкта.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
ПрАТ «М-СЕРВІС» за оголошеною початковою ціною і не запропонував свою ціну,
особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо під час проведення аукціону за методом зниження ціни державного пакета
акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС» два і більше учасників аукціону одночасно підняли картки
з номерами, торги проводяться в напрямі підвищення ціни об’єкта.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну
згідно з кроком торгів.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за
державний пакет акцій у ПрАТ «М-СЕРВІС», особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в
аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне
збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу, ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну
шляхом підняття номера квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі, якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «М-СЕРВІС» можна
у робочі дні за його місцезнаходженням: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки,
буд. 26.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: пансіонат «Мебельщик».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а.
Балансоутримувач: ТОВ «АРП» (за договором про безоплатне зберігання).
Адреса балансоутримувача: 91463 Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне,
вул. ім. Генерала Дідоренко, буд. 3, кв. 2. Ідентифікаційний код 32397798.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 17 од. нерухомості: будиночок № 1
(літ. А-1) площею 79,7 м2, адмінбудівля (літ. Б-1) площею 51,4 м2, будиночок № 2
(літ. В-1) площею 78,4 м2, будиночок № 3 (літ. Г-1) площею 41,4 м2, будиночок № 4
(літ. Д-1) площею 39,4 м2, будиночок № 5 (літ. Е-1) площею 22,6 м2, будиночок № 6
(літ. Ж-1) площею 65,7 м2, будиночок № 7 (літ. З-1) площею 79,4 м2, склад (літ.
И-1) площею 20,1 м2, будиночок № 8 (літ. К-1) площею 20,1 м2, будиночок № 9
(літ. Л-1) площею 20,6 м2, будиночок № 10 (літ. М-1) площею 20,3 м2, будиночок
№ 11 (літ. Н-1) площею 20,2 м2, будиночок № 12 (літ. О-1) площею 48,6 м2, душовавбиральня (літ. Т-1) площею 6,0 м2, паркан № 1, ворота № 2. Рік побудови – 1968.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 0,55 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 367 000,00 грн, ПДВ – 73 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Збереження основного профілю (виду) діяльності об’єкта.
2. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права власності на об’єкт.
3. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 44 040,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 4 серпня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржи «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржи «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 – 31 липня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 4 404,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

Відомості про об’єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу –
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення
1-го поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення 2-го
поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях 2-го поверху
наявні сліди протікання покрівлі. Об’єкт розташований в серединній зоні міста, в
промисловій зоні.
Їдальня знаходиться на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка
не виділена. Територія підприємства огорожена, знаходиться під охороною,
вхід (в’їзд) на яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за
перепустками.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля знаходиться на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 423 434,00 грн (один мільйон
чотириста двадцять три тисячі чотириста тридцять чотири гривні 00 коп.).
ПДВ – 284 686,80 грн (двісті вісімдесят чотири тисячі шістсот вісімдесят шість
гривень 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 708 120,80 грн (один
мільйон сімсот вісім тисяч сто двадцять гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації.
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом
5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. 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.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 170 812,08 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 04.08.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 31.07.2017 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 об’єкта
приватизації державної власності – їдальні на 330 місць,
що перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод»
Назва об’єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
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конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною
ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на
якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
50-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська область.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.06.2000
№ 1317, витяг з рішення Кролевецької міської ради від 30.11.2016 про надання
дозволів на виготовлення документації із землеустрою.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-

ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про

присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 07.08.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 15.08.2017 о 15.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РФ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

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
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
05477296, Луцький національний технічний університет, 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. (0332) 74-61-03
Частина учбово-лабо
–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
5,0
27 804,00
2 роки 11 місяців Встановлення кавового
і науки України
раторного корпусу
вул. Потебні, 56
автомата
2 Міністерство
21536845, Філія «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню Асфальтована пло–
44600, Волинська обл., смт Мане- 4000,0
431 623,00
1 рік
Розміщення стоянки
інфраструктури України іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс», 43010, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 53
щадка
вичі, вул. Комарова, 49
для автомобілів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808, 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 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».
№
Назва органу управління
з/п

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство енергетики та вугіль 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська
ної промисловості України
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
2 Національна поліція України
40109126, Криворізький міський відділ Управління поліції охорони в
Дніпропетровській області, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, 60,
тел. 90-00-30

найменування
Нежитлові вбудовані приміщення
Замощення;

реєстровий номер майна

місцезнаходження

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
40109126.1.ЖЖАИКУ1360; Дніпропетровська обл.,
40109126.1.ЖЖАИКУ037; м. Жовті Води, вул. 8 Бе40109126.1.ЖЖАИКУ015 резня, 37

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
41,47
381 441,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, проектновишукувальні, проектно-конструкторські роботи
510,0;
259 957,00
2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (під’їзні шляхи);
розміщення:
майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
148,9;
майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
78,1
76,6
189 662,00
2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції,
що друкуються іноземними мовами (без права здійснення рекламної діяльності)
81,9
687 878,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

гараж;
гараж
3 Міністерство енергетики та вугіль- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська Нежитлові вбудо- 05410777.1.ПШИЖЦК004 м. Дніпро, вул. Малиновної промисловості України
обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
вані приміщення
ського, 76
4 Міністерство внутрішніх справ 08670964, Дніпропетровське міське управління ГУ МВС України в Дніпро- Нежитлові вбудо–
м. Дніпро, вул. Троїцька
України
петровській області, м. Дніпро, Троїцька площа, 2а, тел. 744-82-28
вані приміщення
площа, 2а
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 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
Балансоутримувач
№
Назва органу управління (код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можли- мета викорисз/п
найменування
місцезнаходження
контактний телефон)
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
тання
2
2
1 Державне агентство рибно- 25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенівська, Гідротехнічні споруди (літ. Б) площею 310,0 м та (літ. В) площею 205,6 м нагульного ставу «Строків» пло- 25592421.23.ААЕЖАГ858 Житомирська обл., Попільнянський р-н, 1 021,0
420 576,00
До 3 років
Для рибогоспого господарства України
82а, м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91 щею 71,3 га, нежитлова будівля (літ. А) площею 500,8 м2 на нежитлова будівля (літ. Г) площею 4,6 м2
с. Строків, вул. Чапаєва, 45
дарських потреб
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
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02125237, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, 72312, Частина замощення біля будівлі (літ. А-2)
–
Запорізька обл., м. Мелітополь,
20,0
44 334,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
України
Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20, тел. (0619) 44-04-64
(зі сторони будівлі літ. Е-1)
вул. М. Грушевського,19
непродовольчих товарів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87,
227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

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

Назва органу управління

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 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)

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська обл., м. Івано- 15,73
181 760,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання,
Франківськ, вул. І. Франка, 4
станом на 31.03.2017
що здійснює проектно-вишукувальні роботи

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського
Приміщення на 1-му поверсі
та житлово-комунального господарства України державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто»
адмінбудівлі
ім.Ю.Білоконя, тел. (0342) 53-10-49
2 Національна поліція України
40108892, Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, м. ІваноЧастина приміщення одноповер–
Івано-Франківська обл., м. Рога98,5
455 070,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину з продажу непродоФранківськ, вул. Млинарська, 2, тел. (0342) 75-43-33
хової адміністративної будівлі
тин, вул. Галицька,88
станом на 30.04.2017
вольчих товарів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
вартість майна за незалежною оцінкою максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
контактний телефон)
без урахування ПДВ, грн
строк оренди
1 Державна служба України 38336966, 5 ДПРЗ Головного управління ДСНС Частина замощеного майдан–
Київська обл., м. Бровари, вул. Ярос15,0
98500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення обладнання технічних засобів та антен оператора телекоз надзвичайних ситуацій України у Київській області
чика з гравійним покриттям
лава Мудрого, 55
мунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з надписом «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».
№
Назва органу управління
з/п

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 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 незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Фонд державного
26549551, Філія спеціалізованого зв’язку ПАТ «Укртелеком», 04071, м. Київ,
Приміщення гаражів на 5 та 7 автомобілів
–
Кіровоградська обл., Маловисківський р-н,
228,7;
233 760,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складів
майна України
вул. Нижній Вал, 49а, тел. (044) 425-88-46
с. Велика Виска, вул. Центральна (Леніна), 74
292,8
2 Міністерство вну08592224, Управління Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській об- Частина нежитлового приміщення на 1-му по- 08592224.2.АААДЖЛ903 м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Бєля2,0
18 590,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
трішніх справ України ласті, 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 41, тел. (0522) 39-75-10
версі адміністративної будівлі (літ. А)
єва, 17
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер 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 вну20760948, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Перлина Прикарпаття», Частина нежитлового приміщення 20760948.1. ЖЦНЛОВ048 82172, Львів. обл., Дрогобицький р-н,
437,5
221 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення
трішніх справ України 82200, Львівcька обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71, тел. (03247) 5-06-49
у господарському дворі МРЦ
м. Трускавець, с. Станиля, вул. Зарічна, 150б
станом на 31.05.2017
складу
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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по Миколаївській області 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 можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство водних 26173028, Новобузька дільниця групового водопроводу, вул. Водопровідна, 1в, Донний водовипуск;
26173028.2.АААКЖК401; вул. Інгульська, 19, с. Софіївка, Ново91,8;
240 000,00;
25 років
Встановлення енергогенеруючого обладресурсів України
м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601, тел. (05151) 9-14-63
нежитлове приміщення будівлі сторожки 26173028.4.АААБЕЖ330 бузький р-н, Миколаївська обл.
19,8
28 800,00
нання – мікроГЕС
2 Державна судова адміні35356555, Миколаївський окружний адміністративний суд, м.Миколаїв, вул. Де- Нежитлова будівля (літ.А-2);
35356555.1.ШПЖАДФ001; вул. Заводська,11 м. Миколаїв
2 935,1;
6 312 226,00;
2 роки 364 дні
Проведення виставок без права прострація України
кабристів, 41/10, тел. (0512) 53-31-67
нежитлові приміщення сховища (літ. Апд.) 35356555.1.ЕЦФЯКВ441
102,7
194 736,00
дажу товарів
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Одеській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 53 (1073) від 10.07.2017
на стор. 4, інформацію щодо об’єктів № з/п 6, 7, 8 вважати недійсною.

12 липня 2017 року

№ 54 (1074)

5
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
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 внутрішніх 08682677, Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Полтав- Естакада
08682677.1.ОДУРШМ458 пров. Волошковий, 1а, смт Чутове,
97,2
30 300,00
2 роки 11 місяців
Забезпечення навчання з практичного
справ України
ській області, вул. Європейська, 164, м. Полтава, 36008, тел (0532) 59-56-45
(автодрома)
Полтавська обл.
керування транспортними засобами
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ 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 24020192, Шосткинський інститут Сумського державного університету, Частина нежитлового при–
Сумська обл., м. Шостка,
2,0
6 230,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата,
і науки України
41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 1, тел. (05449) 4-28-28 міщення
вул. Гагаріна, 1
станом на 30.04.2017
що відпускає продовольчі товари
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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 ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшли заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Державна казначей- 37938738, Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Приміщення № 128 на 1-му поверсі 37938738.1.АААГБГ994 вул. Соборна, 103, м. Монастирище,
31,9
89 000,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
ська служба України Черкаської області, вул. Соборна, 103, м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-36-89 будинку
Черкаська обл.
2 Міністерство охорони 38469768, Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охо- Частина нежитлової будівлі
38469768.1. ААААЛБ595 вул. Пирогова, 3, с. Червона Слобода, 46,24
123 000,00
2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень та інші види діяльздоров’я України
рони здоров’я України»
адміністративно-лабораторного
Черкаський р-н, Черкаська обл.
ності , що можливо розмістити в офісних приміщенкорпусу
нях та використання площ загального користування
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можмета використання
номер майна місцезнаходження площа, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевчен- Нерухоме майно на 1-му поверсі в
–
м. Київ, просп. Акаде12,0
174 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення: двох торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари на площі
і науки України
ка, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. 044-239-32-94
корпусі радіофізичного факультету
міка Глушкова, 4г
станом на 31.03.2017
3,0 м2; платіжного термінала на площі 1,0 м2; прінт-центру для надання ксерокопіювальних
послуг на площі 4,0 м2; торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що призначаються
для навчальних закладів, на площі 4,0 м2
2 Міністерство економічного 00151644, ДП «Науково-дослідний інститут «Еластик», вул. Празька, Нерухоме майно – нежитлове примі–
м. Київ, вул. Празь66,2
894 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення
розвитку і торгівлі України 5, м. Київ, 02090, тел. (044) 481-21-51
щення на 1-му поверсі будівлі
ка, 5
станом на 31.03.2017
3 Міністерство освіти та на- 16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Нерухоме майно – приміщення
–
м. Київ, Контрактова
87,0
1 582 740,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
уки України
04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел.: 425-60-59, 463-67-83
1-го поверху учбового корпусу № 2
площа, 4
станом на 31.03.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. 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».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
12,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 3 за адресою: м. Львів, вул. Шімзерів, 5a, що перебуває на балансі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Основні умови проведення конкурсу:
використання орендованого майна: 12,0 м2 – розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральних
автоматів); початковий розмір орендної плати становить 407,54 грн без ПДВ
за базовий місяць оренди – травень 2017 року, виходячи із вартості майна –
94 000 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна на 28.02.2017;
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – травень 2017 року; об’єкт оренди не підлягає приватизації; об’єкт оренди
не підлягає передачі в суборенду; строк оренди – 1 (один) рік; укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після укладення договору
оренди; протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна
договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю;
оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з умовами
договору на проведення оцінки майна № 114/17 від 28.04.2017. У випадку якщо
ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем
конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови
надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 4) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку
з ними); пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати,
пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми за адресою: с. Полянка, Арбузинський
р-н, Миколаївська обл.
Балансоутримувач: КСП «Полянка».
Орган управління майном: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.03.2017 становить 80 794,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – травень 2017 р. становить 688,17 грн без ПДВ при використанні орендованого
майна за функціональним призначенням (риборозведення).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – травень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 688,17 грн.
2. Використання орендованого майна за функціональним призначенням (риборозведення).
3. Заборона приватизації та суборенди.
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним).
6. Внесення завдатку у розмірі не меншому ніж 3-місячна орендна плата протя
гом місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок плати
за останні 3 місяці оренди.
7. Зобов’язання орендаря щодо проведення щорічних протиповіневих заходів
та додержання правил технічної експлуатації гідротехнічних споруд.
8. Зобов’язання орендаря протягом року з дати укладення договору оренди
укласти договір оренди водного об’єкта, що межує з гідротехнічними спорудами,
та надати його копію орендодавцю.
9. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору оренди
державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застрахованим.
10. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; 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:
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;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу,
надаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх,
кімн. 37-38). Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні
до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться об 11.00 через 10 календарних днів з дати публікації
інформації про проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по
Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й поверх.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
За результатами проведення конкурсу на право оренди державного майна –
гаражного приміщення загальною площею 40,4 м2 за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Коломия, вул. Шевченка, 23, що перебуває на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, регіональне відділення уклало договір
№ 19/17 від 26.06.2017 на право оренди зазначеного об’єкта з підприємцем Козловським М. В. як єдиним претендентом на участь у конкурсі (протокол засідання
конкурсної комісії № 2 від 16.06.2017).
Конкурс відбувся 04.07.2017.
За результатами проведення конкурсів наказом регіонального відділення прий
нято рішення укласти 2 договори оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській
області, а саме: частини приміщення площею 2,0 м2 прибудови до адміністративної будівлі (м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23) та частини приміщення площею
6,5 м2 адміністративної будівлі (Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Олекси
Довбуша,11, корпус 1) з переможцем конкурсу – Публічним акціонерним товариством «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (ідентифікаційний код 26547581);
За результатами засідання конкурсної комісії наказом регіонального відділення прийнято рішення укласти договір оренди державного нерухомого майна –
гідротехнічних споруд 42 інвентарних об’єктів (46 ставів) та водоподаючого каналу
загальною площею 217,7 га (Івано-Франківська обл., Калуський р-н, на території
Студінської сільської ради), що перебувають на балансі державного підприємства
«Укрриба», з єдиним заявником, конкурсні пропозиції якого відповідають умовам
конкурсу, – ТОВ«Спеціалізоване сільськогосподарське, мисливсько-риболовне
господарство «Бабин» Калуської районної організації Українського товариства
мисливців та рибалок».

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 з метою виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Лермонтовська, 9, Київський
район (кадастровий номер 6310136600:03:008:0107). Балансоутримувач: відсутній.
Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності.
Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: 057-760-70-20, 057-760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com.
Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0209
га. Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Лермонтовська, 9, Київський район. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для обслуговування нежитлової будівлі літ.«Б-7». Правовий режим
земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 333 445,00 грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки від 06.03.2017).
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Очікувана вартість послуги по виконанню робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки: 3000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 15.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ
№2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за №60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку
земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами
згідно із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому
числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням; переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до
вимог чинного законодавства.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копій кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформації про претендента (додаток 4 до Положення); 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), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 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 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення 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: нежитлові приміщення площею 176,85 м2 першого
поверху адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна, 8. Балансоутримувач: Управління державної
казначейської служби у Баранівському районі (Житомирська обл., м. Баранівка,
вул. Соборна, 8). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата
оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП фірма «Санітас».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 11,1 м2 на 1-му
поверсі будівлі поштового зв’язку (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 118. Балансоутримувач: Житомирська дирекція ПАТ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Лисюк Ю. О.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 158,2 м2 першого
поверху нежилого приміщення магазину № 21 (літ. А). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Відродження, 27. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру,
22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.06.2017.
Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ФОП Бєльченко Л.О.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення торгового залу
площею 22,0 м2 першого поверху нежилого приміщення магазину № 21
(літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Відродження, 27. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс»
(м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Пешко Л.П.
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення в будівлі відділення зв’язку
площею 127,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Гетьмана Виговського, 4. Балансоутримувач: Житомирська дирекція ПАТ «Укр
пошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Радомишльський
аграрний навчально-виробничий центр».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
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напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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, яка буде розглядатись конкурсною комісією, становить: нежитлові
приміщення – 2200,00 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 Регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті необхідно 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: 420-418).

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 з метою
визначення розміру збитків, нанесених державі
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – їдальня № 54
на 150 місць. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Шкільна (вул.
Героїв Сталінграда), 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній. Мета проведення незалежної оцінки: визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди державі внаслідок установлення факту псування об’єкта приватизації,
який повертається у державну власність, у тому числі за рішенням суду.
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.
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 Міністерстві юстиції
України 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 Україні».
Претендентам необхідно 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):
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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція 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 у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, 16. Телефон для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66;
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 28.07.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 03.08.2017 о
10.00 у каб. 35 за адресою: 69001 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50.

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: нежитлове приміщення загальною площею
21,0 м2 на цокольному поверсі адміністративної будівлі ДПА. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: Державне
підприємство «Управління по експлуатації адміністративних будинків податкових
органів Львівської області». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «Аніла».
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 20,0 м2 на другому поверсі чотириповерхової цегляної адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП
«Центр державного земельного кадастру».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 310 – 313)
загальною площею 52,6 м2 на шостому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «ЛПІ» ДП МОУ
«ЦПІ». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса
замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. І. Франка, 61. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення (інд. № 1) вхідної брами
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі географічного факультету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Дорошенка, 41. Балансоутримувач:
ЛНУ імені І. Франка. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Дорошенка, 41. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бодник Марта Володимирівна.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 113, 118) загальною
площею 36,7 м2 на другому поверсі аеровокзалу. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт
«Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для розрахунку розміру орендної плати для продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки:
м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – АТ «Польські авіалінії «ЛОТ».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 55, 56, 57, 58, 59, 60
загальною площею 98,9 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Балансоутримувач: Державний
вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
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. Січових Стрільців, 11. Дата оцінки
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(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – Міжнародна громадська організація «Міжнародний фонд «Оракул».
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною
площею 14,1 м2 на першому поверсі одноповерхової будівлі під літерою
«В-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для 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. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЕКСІ-Лтд».
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху будівлі «А2-3» № 24 площею 10,8 м2, № 25 площею 5,9 м2, № 26 площею 54,0 м2
та нежитлові приміщення першого поверху будівлі «А3-3» № 34 площею
17,2 м2, № 35 площею 11,9 м2, № 36 площею 14,6 м2, № 37 площею 9,0 м2
та частина приміщення № 38 площею 25,0 м2, загальною площею 148,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 26. Балансоутримувач: Львівський державний університет внутрішніх справ. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для 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, 26. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Собко Надія Богданівна.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
загальною площею 10,0 м2 на третьому поверсі будівлі літ. «Б-3» – новий
аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська,
168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Сушина Алла Борисівна.
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, – 2200,0 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті необхідно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні 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. Тел. для довідок: (032)255-41-71;
261-62-04.

Сумська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 21,5 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Недригайлівське вище професійне училище»). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Шмідта, 24. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Грибовод Т. О.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
18,6 м2 (балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезноортопедичне підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 20. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «Суми Автомаксимум».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 102,9 м2 (балансоутримувач – Липоводолинська районна державна лікарня ветеринарної медицини). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
смт Липова Долина, пров.1-й Благовіщенської, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Шаповал Д. Г.
 4. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (балансоутримувач – Коледж Сумського національного аграрного університету). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, с. Веретинівка, 1. Мета проведення
незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по
Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Чередніченко С. М.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною
площею 23,6 м2 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський
хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Комунальний заклад Сумської обласної ради обласна
дитячо-юнацька спортивна школа «Регіональний центр зимових видів спорту».
 6. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною
площею 113,5 м2, а саме: 1) нежитлові приміщення загальною площею 61,6 м2;
2) нежитлове приміщення площею 51,9 м2 (балансоутримувач – Департамент
агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Першотравнева, 29. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ДП «Державний центр сертифікації
і експертизи сільськогосподарської продукції».
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Санаторна, 32. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.06.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «Приватбанк».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за №60/28190.
До участі в конкурсі 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».
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.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок: (0542)- 36-23-87.
Конкурс відбудеться 26 липня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 20 липня 2017 року (включно).

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,14 м2
на першому поверсі триповерхової виробничої будівлі. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: Чернігівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233. Платник робіт з
оцінки – ФОП Сліпець О. Д.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 67,2 м2 на першому поверсі триповерхової адмінбудівлі. Балансоутримувач об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут
землеустрою». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 11а.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Водпроект-Чернігів».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
93,4 м2 першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Прилуцький агротехнічний коледж. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 180а. Платник робіт з
оцінки – ФОП Самойленко М. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 90,87 м2 в будівлі
гуртожитку № 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Ніжин,
вул. Богуна, 1. Платник робіт з оцінки – Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради Чернігівської області при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 16,1 м2 четвертого поверху навчального корпусу № 1. Балансоутримувач об’єкта оцінки: Чернігівський національний педагогічний університет імені
Т. Г. Шевченка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53. Платник робіт з оцінки – ФОП Клярцевич Л. А.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу: (0462)
672-818. Телефакс замовника конкурсу: (0462) 672-783. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Максимальна вартість послуг – 2200,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській
області о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу Регіонального відділення ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 320, тел. для довідок (0462) 672-818.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта
оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної
оцінки державного майна, що відбувся 23.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
будівля господарського складу загальною площею 590,5 м2 за адресою: 45123,
Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Переспа, вул. Набережна, 14 визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки –
1 440,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні;
частина адміністративної будівлі площею 11,5 м2 за адресою: 44600, Волинська
обл., смт Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 29 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД; мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 440,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні;
частина приміщення Головненської дільничої лікарні ветеринарної медицини
Любомльської райветлікарні площею 20,7 м2 за адресою: 44323, Волинська обл.,
Любомльський р-н, смт Головне, вул. Миру, 29 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 16,2 м2 за адресою: 43010,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38 визнано ФОП Малащицьку О. Г.;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 320,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
частина головного корпусу прокуратури (літер А-3) площею 5,0 м2 за адресою: 43021, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 15 визнано ТОВ «Волиньексперт»; мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 000,00
грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
асфальтована площадка площею 4 000,0 м2 за адресою: 44600, Волинська обл.,
Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Комарова, 49 визнано ТОВ «Волинь-експерт»;
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн та
строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 21.02.2017
1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 83,9 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна
група». Вартість робіт – 3 570,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 28,86 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Набережна В. І. Леніна), 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Адреса:
м. Кривий Ріг, 7-й мкр-н Зарічний, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість робіт – 3 260,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 7,31 м2 та частини
зовнішньої поверхні стін площею 7,48 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський
проектний інститут». Адреса: м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант». Вартість робіт – 3 950,00 грн, строк виконання (у кален
дарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 70,3 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 87,8 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий
Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість робіт – 3 160,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення гаража площею 50,0 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
робіт – 3 500,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
66,1 м2. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта». Адреса: м. Першотравенськ,
вул. Кобзаря (Карла Маркса), 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ПП «ЦНЕ «Гарант».
Вартість робіт – 3 450,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення цеху площею 40,0 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро,
вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група».
Вартість робіт – 3 540,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
10. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 25,56 м2 та
нежитлові вбудовані приміщення площею 520,92 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Придніпровський енергобудівний технікум». Адреса: м. Дніпро, вул. Космонавта
Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт –
3 800,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 36,97 м2. Балансоутримувач: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпроводгосп». Адреса: м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса (Д. Яворницького),
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.02.2017
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1.ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки
об’єктів оренди:
нежитлового приміщення № 1 другого поверху навчального корпусу № 1 площею 19,2 м2, частин внутрішньої поверхні стін водонапірної вежі, площею 15,0 м2,
частин зовнішньої поверхні стін водонапірної вежі, площею 4,5 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69041, м. Запоріжжя, вул. Мінська, буд. 10. Балансоутримувач
майна: Запорізький гідроенергетичний коледж, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
00129366, Запорізької державної інженерної академії, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 05402565. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини стіни нежитлового приміщення № 205 зовнішньої стіни приміщення
№ 206 третього поверху учбового корпусу № 2 – гуртожитку (літ. Е-6) загальною
площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. НемировичаДанченка/Гастелло, 71/46. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 850 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
2. Приватне підприємство «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
нежитлових приміщень № 15, 16, 17 та частин нежитлових приміщень спільного користування № 14, 18, площею 1,2 м2 першого поверху триповерхової будівлі
центру електрозв’язку та пошти (літ. А-3) загальною площею 12,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 16. Балансоутримувач майна: Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 13 загальною площею 67,3 м2 будівлі (літ. Б-1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, просп. Б.
Хмельницького, 44. Балансоутримувач майна: ВСП «Мелітопольський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету». Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 200 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
3. Приватне підприємство «Аспект» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини нежитлового приміщення № 34 загальною площею 17,5 м2 першого
поверху гуртожитку (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Чарівна, 50. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О.
Г. Івченка. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
4. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудовані в перші поверхи частини нежитлових приміщень виробничих корпусів
(приміщення площею 22,2 м2 у корпусі № 4, приміщення площею 7,0 м2 в корпусі
№ 5, приміщення площею 56,4 м2 у корпусі № 20, приміщення площею 13,7 м2 у
корпусі № 57) та вбудованої в другий поверх виробничого корпусу № 4 частини
нежитлового приміщення площею 4,4 м2 загальною площею 103,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3. Балансоутримувач
майна: ЗДП «Радіоприлад». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
5. Приватне підприємство «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання
робіт з оцінки державного нерухомого майна – вбудованого в перший поверх
основної будівлі літ. АА1А2ВВ1вв1аа1, нежитлового приміщення № 104 загальною
площею 21,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ,
вул. Ля-Сейнська, 59. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 974 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 20.02.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Найменування/ ПІБ
Вартість Строк висуб’єкта оціночної
виконання конання
діяльності – переробіт, грн робіт (дні)
можця конкурсу
ТОВ «Ека-Захід»
950
6

1 Об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі
автомобіля ЗІЛ-157, що не включена до статутного
капіталу ВАТ «Укртелеком» за адресою: 76014, м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продаж на аукціоні
2 Частина приміщення складу готової продукції (літ. Р
ТОВ «Ека-Захід»
згідно з техпаспортом) загальною площею 437,6 м2, що
обліковується на балансі Державного підприємства ІваноФранківський котельно-зварювальний завод, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди
3 Частина асфальтобетонної площадки загальною площею ФОП Тарнополь100,0 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського ський Анатолій
Пилипович
обласного державний центр експертизи сортів рослин,
за адресою: Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н,
м. Тлумач, вул. Б. Хмельницького, 58. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди

1 900

5

1 450

4

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 10 та № 11 площею 30,3 м2 на 1-му поверсі бізнес- ФОП Гундарєва
центру вантажного термінала (інв. № 47565) за адресою: Київська
Алла Олексіївна
обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
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Вартість

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

Строк виконання робіт (день)

Назва об’єктів

3

№
з/п

3 340

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.03.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати

5
4
4

3

3

3

5

3

3

5

3

Строк виконання робіт (день)

Вартість
4 000
3 500
4 500
3 500
3 000
35 505

2 Асфальтоване покриття площею 20,0 м2 спостережної станції астроно- ФОП Щаслива
мічної обсерваторії за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський Надія Зуфарівна
р-н, с. Лісники, що перебуває на балансі Національного університету
ім. Т. Г. Шевченка
3 Приміщення вагона-модуля тип-6 № 7 площею 16,44 м2, встановле- ТОВ «Європейного на майданчику для засобів перонної механізації (інв. № 47518), ський центр
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт консалтингу та
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
4 4 (чотири) місця на антенно-щогловій споруді за адресою: Київська ФОП Кравцов
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. О. Богданова, 2, що перебу- Олег Іванович
ває на балансі Казенного підприємства «Укрспецзв’язок»
5 Приміщення № 91 площею 24,9 м2 на 1-му поверсі бізнес-центру ван- ПП «Гарантажного термінала за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод- Експерт»
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Частина нежитлового приміщення службової будівлі площею 2,0 м2 за ТОВ «Всеукраадресою: Київська обл., м. Бориспіль-1, аеропорт, що перебуває на їнський інститут
балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху
права та оцінки»
7 Приміщення № 11 площею 260,8 м2 у будівлі «Цех меблевий (№ 1)» ТОВ «Гарант(інв. № 30) за адресою: Київська обл., смт Коцюбинське, вул. Поно- Експертиза»
марьова, 17, що перебуває на балансі ДП «Київський деревообробний
завод Міністерства оборони України»
8 Частина приміщення площею 170,2 м2 нежитлової будівлі (інв.
ПП «Експерт№ 10310001) за адресою: Київська обл., смт Володарка, вул. Миру, Аналітик»
1, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України у Володарському районі Київської області
9 Теплиця (інв. № 0031) загальною площею 267,0 м2 та теплиця (інв.
ТОВ «Європей№ 0054) загальною площею 384,0 м2 на території пансіонату «Соський центр
кіл» за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н, Столичне шосе, 28-й км, консалтингу та
оцінки»
що перебуває на балансі ДП «Антонов»
10 Частина службового приміщення площею 8,3 м2 за адресою: Київська ПП «Гаранобл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 63, що перебуває на балансі Експерт»
Бориспільського управління Державної казначейської служби України
Київської області
11 Приміщення № 168 площею 12,5 м2 на 3-му поверсі пасажирського ПП «Бізнестермінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжконсалтинг»
народний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА
«Бориспіль»
12 Приміщення № 30 площею 23,2 м2 на 1-му поверсі будівлі лабораторно- ФОП Кравцова
го корпусу АТБ за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнарод- Людмила Ігоний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль» рівна

3 750

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

4 000

Назва об’єктів

3 300

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.02.2017
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 3) площею 11,2 м2 другого поверху службової
будівлі митного оформлення (літ. І), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 224 з метою продовження договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких
умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання – 5 днів;
частини модуля для зважувальників-митників (№ 13) площею 3,3 м2 на в’їзді на
територію МАПП «Ужгород» та частини модуля паспортного контролю (№ 14) площею
3,3 м2 на виїзді з території МАПП «Ужгород», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 224 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ФОП Мицьо І. В.,
на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання – 5 днів;
частини коридору (поз. 22 за планом) першого поверху навчальнолабораторного корпусу літ. «А′» загальною площею 26,0 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін
виконання – 5 днів.

№
з/п

4 500

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 21.02.2017
Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих приміщень загальною площею 135,1 м2, а саме: поз. 50 – 46,9 м2,
поз. 55 – 8,3 м2, поз. 63 – 18,9 м2, поз. 65 – 37,2 м2, поз. 66 – 23,8 м2 на першому
поверсі будівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород,
вул. Університетська, 6а, з метою продовження договору оренди переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В., на таких умовах:
вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання – 4 днів;
частини коридору (поз. 35 за планом) площею 50 м2 другого поверху навчальнолабораторного корпусу літ. «АА′», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Університетська, 14 з метою укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт – Центр»,
на таких умовах: вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання – 5 днів.

Продовження таблиці

4 500

39а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна група». Вартість
робіт – 3 430,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: частина технічного поверху площею 2,4 м2 та частина даху
площею 12,47 м2. Балансоутримувач: ДП «Дніпровський проектний інститут». Адреса:
м. Дніпро, вул. Театральна, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість робіт – 3 900,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина доріжки площею 84,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна.
Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість робіт – 3 840,00 грн, строк виконання (у календарних днях) – 4.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбулися 24.02.2017
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
об’єктів визнано:
ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр» по об’єктах оренди:
нежитлове приміщення площею 18,57 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3,
що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник», вартість
робіт – 1 650,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлове приміщення площею 28,00 м2 на першому поверсі адміністративної
будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 3,
що перебуває на балансі державної організації «Комбінат «Трикутник», вартість
робіт – 1 650,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єкту оренди – частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, просп. Будівельників, 38, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт –
1 950,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 28.02.2017
1. Павільйон «Морозиво» (інв. № 140037) загальною площею 86,1 м2, що
обліковується на балансі РКХЗ «Зоря», за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Заводська, 5. Переможець конкурсу – ПП «Екорт» на таких умовах: вартість
послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
2. Нерухоме майно, а саме: будівля 2006 (інв. № 43440) загальною площею
2 843,4 м2; будівля 2006/А (інв. № 43452) загальною площею 44,0 м2, що обліковується на балансі РКХЗ «Зоря», за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Завод
ська, 1Г/37. Переможець конкурсу – ПП «Екорт» на таких умовах: вартість послуг –
3 400 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
3. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 49,8 м2 на першому
поверсі одноповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001), що обліковуються на балансі Управління фінансів Білокуракинської райдержадміністрації, за
адресою: Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Базарна, 9.
Переможець конкурсу – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах:
вартість послуг – 2 000 грн, термін виконання робіт – 3 дні.
4. Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 7,5 м2 в холі на першому поверсі чотириповерхової будівлі лабораторного корпусу (інв. № 10311002),
що обліковується на балансі Східноукраїнського національного університету
ім. Володимира Даля, за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 41. Переможець конкурсу – ПП «Екорт» на таких умовах: вартість послуг –
1 700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
5. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 16,7 м2 на першому
поверсі в триповерховій будівлі учбового корпусу (інв. № 10310003), що обліковується на балансі Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею, за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Чехова, 7. Переможець конкурсу – ПП «Екорт»
на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
6. Нежитлове вбудоване приміщення площею 11,6 м2 одноповерхової будівлі
прийомоздавальників ст. Рубіжне, що обліковується на балансі Структурного підрозділу «Попаснянське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної
філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Почаївська (колишня Орджонікідзе), 44. Переможець конкурсу – ПП «Екорт»
на таких умовах: вартість послуг – 1 700 грн, термін виконання робіт – 4 дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 21.02.2017
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення
площею 215,3 м2 адміністративної будівлі (перший поверх площею 110,8 м2, підвал площею 104,5 м2), що перебуває на балансі ДП «Укрконверсбуд», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 6. Вартість робіт – 2 050 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарні дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 54,0 м2 навчальної аудиторії на першому поверсі, що перебуває на балансі
Вищего професійного училища № 21, за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 31/2.
Вартість робіт – 1 900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкти оренди:
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів України» адміністрація Миколаївського морського порту), за адресою:
м. Миколаїв, вул. Заводська, 23. Вартість робіт – 2 080 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарні дні;
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 гаража на 50 автомашин,
що перебуває на балансі ДП «Миколаївський морський торговельний порт», за
адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/9. Вартість робіт – 2 080 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 у будівлі прохідної, що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України»
(адміністрація Миколаївського морського порту), за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/11. Вартість робіт – 2 080 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 3 календарних дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 20,0 м2 цокольного поверху триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДП «Південний науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25. Вартість робіт –
1 200 грн без врахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина приміщення площею 20,28 м2 другого поверху двоповерхової будівлі
льотно-випробувальної станції, що перебуває на балансі ДП «НАРП», за адресою:
м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4. Вартість робіт – 1 200 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 календарних дні;
нежитлове приміщення площею 16,7 м2 п’ятого поверху п’ятиповерхової адміністративної будівлі та частина даху будівлі площею 7,0 м2, що перебуває на балансі
Державне Південне виробничо-технічне підприємство, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Троїцька, 240а. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею
68,8 м2 другого поверху двоповерхової адмінбудівлі територіального сервісного
центру № 4843, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС
України в Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., м. Нова Одеса,

вул. Сеславінського, 12. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарних дні;
ПП «КФ «Снейл» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею 16,4 м2
першого поверху технічної будівлі, що перебуває на балансі МФ Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Тимірязєва, 175. Вартість робіт – 1 700 грн без урахування ПДВ, строк
виконання робіт – 5 календарних днів;
ФОП Васильєва Т. О. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 82,6 м2
першого поверху адмінбудівлі, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, за адресою:
Миколаївська область, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139. Вартість робіт –
2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 календарних днів;
ФОП Пашинова Т. В. на об’єкти оренди:
частина об’єктів бази УМР а саме: нежитлові приміщення № 9-10 площею
174,6 м2 виробничого корпусу; частина бетонного замощення № 1 площею
1 509,3 м2 з частиною залізобетонного огородження № 16 довжиною 36,0 пог. м
та з воротами № 19 довжиною 7,0 пог. м; місця загального користування – частина
бетонного замощення № VІІ площею 518,0 м2, що перебувають на балансі ДП НАЕК
«Енергоатом», обліковуються у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Гідрокомплекс, 22. Вартість робіт – 3 100 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
нежитлові приміщення площею 75,9 м2 другого поверху двоповерхової будівлі, що перебувають на балансі МД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Миколаївська
обл., м. Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 21. Вартість робіт – 1 900 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;
ФОПолупаненко М. М. на об’єкти оренди:
частина вестибуля № 102 площею 8,1 м2 першого поверху шестиповерхової
залізобетонної будівлі центрального диспетчерського пункту (корпус – А), що перебуває на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська
АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3.
Вартість робіт – 1 800 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні;
частина приміщень площею 302,1 м2 першого та цокольного поверхів (кафе)
у будівлі палацу культури «Енергетик»; площі 23,5 м2 загального користування,
що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковуються у ВП «ЮжноУкраїнська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 10. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 4 календарних дні;
нежитлові приміщення площею 16,7 м2 першого поверху спортивного корпусу
із 3 залами: № 108, № 109; площа 5,3 м2 загального користування, що перебувають
на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковуються у ВП «Южно-Українська АЕС», за
адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 2. Вартість робіт –
900 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарних дні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 21.02.2017
Переможцями конкурсу визнані:
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на виконання робіт з визначення ринкової вартості державного майна, об’єкт приватизації групи А – єдиний майновий
комплекс державного малого підприємства «Інженерно-технологічний Центр «Миколаївбуд» (код за ЄДРПОУ 13850438) Української державної будівельної корпорації
«Укрбуд» за адресою: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1а з метою визначення
початкової ціни об’єкта приватизації для продажу на аукціоні. Вартість робіт – 3 000
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 7 календарних днів;
ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з визначення ринкової вартості державного
майна – об’єкта приватизації групи А – комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1) разом із земельною ділянкою площею 789 м2, що перебувають на балансі Державної казначейської служби України
у Доманівському районі Миколаївської області, за адресою: 56401, Миколаївська
обл., Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна, (Леніна), 33, з метою
визначення початкової ціни об’єкта приватизації для продажу на аукціоні разом із
земельною ділянкою. Вартість робіт – 15 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 23.02.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна: будівлі карамельного цеху за адресою: вул. Спаська, 10, м. Полтава,
що обліковується на балансі ПАТ «Полтавакондитер». Мета оцінки – визначення
розміру збитків, завданих державі. Вартість виконаних робіт – 3 950,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкта – 5 календарних днів;
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія Форекс» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 77,7 м2 за адресою: вул. Корніліча, 10,
смт Шишаки, Полтавська обл., що обліковується на балансі ПД УДППЗ «Укрпошта».
Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкта – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 200,00
грн, строк виконання робіт по об’єкта – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
їдальні площею 113,7 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 18, м. Полтава, що
обліковується на балансі Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної
аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкта – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення гуртожитку площею 2,0 м2 за адресою: вул.
Небесної Сотні, 89, м. Полтава, що обліковується Аграрного коледжу управління
і права Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкта – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення, площею 11,2 м2 та частини даху площею
5,0 м2, загальною площею 16,2 м2 за адресою: вул. Симона Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі Державної установи «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 320,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкта – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
будівля корівника на 50 голів, 1 черга площею 935,5 м2, лінія вискоковольтна
кл-034, 1 черга, будівля трансформаторної підстанції площею 42,2 м2, будівля побутового приміщення підсобного господарства площею 78,1 м2 за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60 з метою укладення
договору оренди визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 900 грн;
нежитлове приміщення магазину «Колосок» загальною площею 27,5 м2 за адресою: м. Радивилів, вул. Четвертного, 5к, що перебуває на балансі Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» з метою продовження договору оренди визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 280 грн;
нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 загальною
площею 7,1 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери, 6, що перебуває на балансі
Регіонального Рівненського музичного училища Рівненського державного гуманітарного університету визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000 грн;
частина приміщення будівлі загальною площею 105,0 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі Управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації з метою продовження договору оренди визнано ТзОВ
«Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 грн;
нежитлове приміщення першого поверху будівлі ВЗ Нова Рафалівка ЦПЗ № 7,
реєстровий номер 21560045.1800.АААЖЕЖ656, площею 35,4 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» з метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта, а саме:
нежитлове приміщення будівлі ВЗ Н. Рафалівка ЦПЗ № 7 площею 37,8 м2
за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Незалежності, 8, що перебуває на балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» з
метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «Оціночна компанія УкраїнаЗахід». Строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 250 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 28.02.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єкта, а саме: нежитлове приміщення площею 14,9 м2 за адресою:
Рівненська обл., м. Острог, просп. Незалежності, 9, що перебуває на балансі Управління Пенсійного фонду України в Острозькому районі Рівненської області з метою
укладення договору оренди визнано ППФ «Експерт-Рівне». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн.
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ФОП Мокров О. П.
ПФ Агентство «Схід»

ПП «Радикал»

1 900/5
1 980/5
3 000/5

Мета проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПФ «Бонс»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ПФ «Бонс»

ФОП Мокров О. П.

ФОП Жари- ФОП Мохін Ю. В. кров О. П.

4 800/5
2 100/5
2 100/5
4 700/5

1 Нежитлові приміщення кімн. № 1-14, 1-15 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі (інв. № 10310007, літ. «В-5») загальною площею 7,9 м2 за адресою: м. Харків, бульв. Богдана Хмельницького, 30,
що перебуває на балансі Державного навчального закладу «Харківський
професійний ліцей будівельних технологій», 02547820, тел. 392-01-05
2 Частина холу на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі громадськопобутового корпусу (інв. № 103100.02., літ. «А-1», загальною площею
2,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 4а, що перебуває на балансі Первомайського професійного ліцею,
02547872, тел. (05748) 3-22-48
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 1-му поверсі 5-поверхового
адміністративного будинку загальною площею 41,9 м2 за адресою:
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебуває на балансі ДП
«Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості», 00188334, тел. (057) 715-60-42, 714-39-82
4 Літня площадка площею 34,5 м2 зона «Б» зі сторони парку Шевченка
в осях Т-18; літня площадка площею 36,25 м2 зона «А» кут парку
Шевченка та вул. Сумської в осях Л, Н-17, 18; літня площадка площею 36,7 м2 зона «А» кут вул. Римарської та вул. Сумської в осях
М-8, 9; літня площадка біля фонтану площею 38,76 м2 зона «А» зі
сторони вул. Римарської в осях К, І-1 загальною площею 146,21 м2
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 25, на балансі ДП «Харківський
національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»,
38385217, тел. (057) 700-40-46, 700-40-42, 700-40-49
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 46 у підвалі 2-поверхової адміністративної будівлі, пам’ятка архітектури загальною площею 32,5 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиц, 13, що перебувають на балансі ГУМВС України в Харківській області, 08592313, тел. (057) 706-30-81
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 27 та частина кімн. № 31
(S=5,83 м2) у напівпідвалі 4-поверхової будівлі гуртожитку,
інв. № 00079, літ. А-4, загальною площею 28,03 м2 за адресою:
м. Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 3, що перебувають на балансі
ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730, тел. (057) 707-01-72
7 Спальний корпус на 200 ліжко-місць п’ятиповерхового санаторію
«Ялинка», реєстровий № 11602377 (інв. № 18, літ. «А-5») загальною
площею 3 850,1 м2 за адресою: Харківська обл., Зміївський р-н,
с. Дачне, вул. Курортна, 1, що перебуває на балансі Державного підприємства «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», 14311070, тел.: (05747) 3-09-03, 6-06-40
8 Нежитлове приміщення – кабінети № 2, 8, 10, 11 першого поверху двоповерхової прибудови («літ. Б-2») до 4-поверхової будівлі
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 1031000146, літ. «А-4»)
загальною площею 54,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Багалія (Фрунзе), 13а, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 02071180, тел. 707-66-00
9 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі
5-поверхового учбового корпусу А (інв. № 82815), реєстровий
№ 02125585.1.АААККЖ392, загальною площею 2,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Валентинівська, 2, що перебуває на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди,
02125585, тел. 700-69-09

2 400/4

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

1 600/4

№
з/п

Вартість робіт /
строк виконання
ПФ Агентство Переможець
конкурсу
«Схід»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 21.02.2017
I. Об’єкт приватизації.
Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Іскра». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємства
«Іскра», код за ЄДРПОУ 00852909. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63451,
Харківська обл., Зміївський р-н, с. Велика Гомільша. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів для відображення державним підприємством в передавальному балансі з метою подальшого
визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що утворюється на базі державного майна під час приватизації. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 вирощування зернових культур
(крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи: 1 од.; основні засоби: 1) будівлі: пташники – 6 од. (літ. А-1 загальною площею 1 777,7 м2, літ. Б-1 –
1 777,7 м2, літ. В-1 – 1 777,7 м2, літ. Г-1 – 1 777,7 м2, літ. Д-1 – 1 741,9 м2, літ. Е-1 –
1 741,9 м2), трансформаторна літ. М, прохідна літ. И, убиральня літ. Н, механічна
майстерня літ. А-1 загальною площею 835,2 м2, замощення літ. І, інкубатор літ. А-1
загальною площею 356,9 м2, дизельна літ. Б, огорожа № 1, ворота № 2, контора
літ. А-1 загальною площею 369,9 м2, житловий будинок 16-кв. – 2 од.; 2) споруди, передавальні пристрої – 5 од.; 3) машини та обладнання – 1 од.; 4) багаторічні
насадження – 1 256 од.; 5) малоцінні необоротні матеріальні активи – 1 од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн:
згідно з балансом на 31.12.2016 власний капітал становить 1 402 тис. грн,
в тому числі: зареєстрований (пайовий) капітал – 2 571 тис. грн; додатковий капітал – 34,9 тис. грн; непокритий збиток – 1 203,9 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.12.2016: нематеріальні активи: 6 300,00
грн; основні засоби: 1) будівлі – 1 206 199,66 грн, у т. ч. житлові будинки – 0,00 грн; 2)
споруди, передавальні пристрої – 28 010,56 грн; 3) машини та обладнання – 680,56
грн; 4) багаторічні насадження – 854,78 грн; 5) малоцінні необоротні матеріальні
активи – 595,00 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2017. Переможець: ПП «ВІ АЙ ПІ Департамент». Вартість робіт: 60 тис. грн. Строк виконання: 20 днів.
II. Об’єкти оренди.

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності, що відбувся 23.02.2017
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 60,7 м2 (у т. ч. площа загального користування – 13,3 м2)
на першому поверсі будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського,

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
Продовження. Початок рубрики на стор. 1 – 2

ЧЕРHІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське бюро
«Рута». Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входить частина будівлі
87/100 площею 13 696,40 м2, машини та обладнання (63 од.). Транспортних засобів
та малоцінних необоротних матеріальних активів немає (станом на 30.04.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0
тис. грн. За останні три роки підприємство нерентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працюючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
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15/1 визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 14,5 м2 (у т. ч. площа загального користування – 3,2 м2)
на першому поверсі будинку побуту, що обліковується на балансі Хмельницької філії
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: м. Хмельницький, вул. Майборського,
15/1 визнано ПП «ТЗК -Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 700,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди –
приміщення площею 12,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 36 визнано ПП «Консалтінг Сервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 20.02.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (146,75 м2) та гараж
(21,7 м2) загальною площею 168,45 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Монастирищенському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна,
103, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Умань-Фарм».
Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 750 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення чотириповерхової
адмінбудівлі площею 29,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка,
205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Мусієнко Віктор Вікторович. Дата
оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Горопацьку М. В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні,
вартість послуг – 1 715 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 36, № 41, № 42 площею 61,9 м2
на 4-му поверсі будівлі медико-санітарної частини. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Вишневецького, 61, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ФОП Бєльський Дмитро Анатолійович. Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін
виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: гаражний бокс. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича,
66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Зінченко Денис Миколайович. Дата
оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень будівлі навчального центру зі східцями площею 109,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Черкаська виправна колонія № 62». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Сурікова, 30, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Шумакова Ірина Вікторівна. Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Горопацька М. В. Термін виконання роботи –
4 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Об’єкт державної власності групи Ж – лазня з обладнанням (20400, Черкаська
обл., м. Тальне, вул. Кар’єрна, 1б). Балансоутримувач – ТОВ «Тальнівський щебзавод». Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 5 000 грн.
2. Об’єкт державної власності групи А – будівлі та споруди колишнього АКАБ
«Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня,
Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8 (19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів, вул. Центральна, 6). Балансоутримувач:
Черкаська обласна державна адміністрація. Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТОВ «Контакт-Сервіс».
Термін виконання роботи – 7 календарних дні, вартість послуг – 7 000 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – для продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
1. Об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства-фірми «Оризон-Транс» (20780,Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Промислова, 13). Дата оцінки 31.01.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання
роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 8 900 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 27.02.2017
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення центру діагностики автомобілів
загальною площею 27,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «Банк Січ». Дата оцінки: 28.02.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 720 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
площею 27,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового розвитку Жашківської райдержадміністрації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Костромська, 17, м. Жашків, Черкаська обл. Платник робіт з
оцінки: Виконавчий комітет Жашківської міської ради. Дата оцінки: 28.02.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 200 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення на четвертому поверсі адмінбудівлі площею 190,6 м2 та площі спільного користування – 80,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаське державне комерційне житловопобутове підприємство «Житлосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Не-

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації.
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, у т. ч.: із заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом України в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду України; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

бесної Сотні, 31/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Осичнюк Катерина
Семенівна. Дата оцінки: 31.01.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 3 календарних
дні, вартість послуг – 1 750 грн.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбулися 22.02.2017
Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної вартості для цілей оренди):
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 812,1 м2 першого поверху будівлі ресторану
та адмінбудівлі (А1-2), що перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, Шевченка, 103 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 955 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення площею 728,3 м2 другого поверху будівлі ресторану
та адмінбудівлі (А1-2), що перебувають на балансі Академії Державної пенітенціарної служби, за адресою: м. Чернігів, Шевченка, 103 (вартість виконання робіт
з оцінки – 1 955 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).
По об’єкту: нежитлові приміщення триповерхової будівлі загальною площею
166,34 м2, в т. ч.: цокольного поверху – 37,75 м2, приміщення першого поверху –
78,2 м2 та приміщення третього поверху – 50,39 м2, що перебувають на балансі
Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту, за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а, конкурсний відбір було припинено згідно з листом від
потенційного орендаря про відмову від продовження договору оренди.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 20.02.2017
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
1 Нерухоме майно 21,0 м. Київ, вул. П.
Болбочана, 4а
2 Нежитлове при- 29,1 м. Київ, вул. Косміщення
тянтинівська, 68
3 Нежитлове при- 88,2 м. Київ, вул. Яросміщення
лавська, 41
4 Нежитлове при- 226,2 м. Київ, вул. І.
міщення
Франка, 46
5 Нежитлове при- 51,5 м. Київ, вул. Ісааміщення
кяна, 18
6 Нежитлове при- 216,0 м. Київ, вул. Маміщення
шиністівська, 1б
7 Нежитлове при2,0 м. Київ, вул. Лабоміщення
раторна, 5/17
8 Нежитлове при8,0 м. Київ, вул. Черміщення
воноармійська, 73
9 Нежитлове при- 131,3 м. Київ, вул. Черміщення
воноармійська, 69
10 Нежитлове при- 67,6 м. Київ, вул. Є.
міщення
Сверстюка, 15
11 Частина не1,0 м. Київ, просп.
житлового приПеремоги, 37к
міщення
12 Частина нежитло- 1,0 м. Київ, просп.
вого приміщення
Перемоги, 37
13 Нежитлове при- 10,5 м. Київ, просп. А.
міщення
Глушкова, 4е

СОД –
Термін виконан- Вартість виконанпереможець ня, календарних днів ня робіт, грн
ФОП
4
3 400
Чебаков О. І.
ФОП
3
3 400
Льодін Ю. П.
ТОВ «Реноме
3
3 500
Груп»
ФОП
4
3 800
Чебаков О. І.
ФОП
3
3 500
Льодін Ю. П.
ФОП
4
4 000
Чебаков О. І.
ФОП
4
3 300
Чебаков О. І.
ФОП
3
3 400
Льодін Ю. П.
ФОП
4
3 600
Чебаков О. І.
ФОП
3
3 500
Льодін Ю. П.
ФОП
2
3 150
Рябченко О. М.
ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «Фірма
«Конкрет»

3

3 300

4

3 450

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.02.2017
№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нежитлове
приміщення
2 Нежитлове
приміщення
3 Нежитлове
приміщення
4 Нежитлове
приміщення
5 Нежитлове
приміщення
6 Нежитлове
приміщення
7 Частина нежитлового
приміщення
8 Нежитлове
приміщення
9 Нежитлове
приміщення
10
11
12
13

ПлоАдреса об’єкта
ща, м2
оцінки
200,0 м. Київ, вул. Малинська, 4а
2,0
2,0
2,0
7,0
94,8
3,2
230,1

СОД –
Термін виконанВартість викопереможець ня, календарних днів нання робіт, грн
ТОВ «Українські
3
3 980
інноваційні
консультанти»
ФОП
4
3 300
Чебаков О. І.
ФОП
4
3 300
Чебаков О.І.
ФОП
4
3 300
Чебаков О. І.
ФОП
4
3 500
Чебаков О. І.
ПП «Фірма
4
3 500
«Конкрет»

м. Київ, вул. Желябова, 4
м. Київ, вул. Желябова, 8
м. Київ, вул. Сім’ї
Сосніних, 15а
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49а
м. Київ, вул. Антоновича (Горького),
152
м. Київ, пл. Контрак- ПП «Фірма
това, 4, корпус № 3 «Конкрет»
м. Київ, вул. Фізкультури, 1
м. Київ, вул. Лукашевича, 19

СПД
Чайка С. О.
2,0
ТОВ «Українські
інноваційні
консультанти»
Нежитлове
26,3 м. Київ, вул. Мало- ТОВ «Українські
приміщення
підвальна, 13
інноваційні
консультанти»
Нежитлове
2,0
м. Київ, вул. Чиго- СПД
приміщення
ріна, 4а
Чайка С. О.
Частина не118,95 м. Київ, вул. ДіФОП
житлового
лова (Димитрова), Плитій П. Г.
приміщення
8 – 10
Частина даху
12,0 м. Київ, просп.
ПП «Фірма
та технічного (у т. ч. 4,0 Науки, 7
«Конкрет»
приміщення
та 8,0)

4

3 250

4

3 800

3

3 200

3

3 400

4

3 200

3

3 400

4

3 600

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 та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 4 серпня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 31 липня 2017 року до
17.00 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.
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Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049050
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