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Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»
Призначений на 19 липня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ
«РІТМ», яке знаходиться за адресою: вул. Панаса Любченка, 15, м. Київ, 03680,
Україна, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано
в газеті «Відомості приватизації» від 21 червня 2017 року № 48 (1068), не відбувся
через відсутність попиту на пакет акцій.
Інформаційне повідомлення
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу
з продажу пакета акцій ПрАТ «Укрпапірпром»
Призначений на 20 липня 2017 року конкурс з продажу пакета акцій ПрАТ «Укр
папірпром», яке знаходиться за адресою: вул. Є. Сверстюка, 19, м. Київ, 02002,
Україна, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в
газеті «Відомості приватизації» від 21 червня 2017 року № 48 (1068), не відбувся
через відсутність попиту на пакет акцій.

продаж об’єктів групи Е
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФДМУ
ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ
Регіональним відділенням ФДМУ по Закарпатській області прийнято рішення
про продовження робіт щодо приватизації державної частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Липчанблок» (адреса ТзОВ «Липчанблок»: 90415, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Липча, вул. Вакарова, 54;
код за ЄДРПОУ 22098117) у розмірі 22,5 % статутного капіталу товариства.
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Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 14309988.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (далі – товариство).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року змінено тип та
найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» з публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод
«Електроавтоматика» на приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод
«Електроавтоматика».
Місцезнаходження товариства: вул. Заводська,1, смт Буштино, Тячівський р-н,
Закарпатська обл., 90556.
Телефон (03134) 6-92-23, факс (03134) 6-93-69.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
21 285 164 штуки, що становить 94,534 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 5 629 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 12 000 000 грн. Крок торгів – 120 000 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010:
30.30- виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього
устатковання.
Обсяг виробництва, тис. грн Обсяг реалізації, тис. грн
Основна номенклатура (види продукції)
2016 р. І півріччя 2017 р. 2016 р. І півріччя 2017 р.
Амортизатори авіаційні, світильники бортові
7833,3
2316,5
8173,0
2147,5
Середньооблікова чисельність працівників товариства станом на 01.07.2017 –
90 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: не займає.
Відомості про площу земельної ділянки, яку використовує товариство, умови
її використання: загальна площа земельної ділянки – 15,59 га. Земельна ділянка
використовується на підставі державного акта на право постійного користування,
виданого на підставі рішення Буштинської селищної Ради народних депутатів Тячівського району Закарпатської області від 25.08.1998.
Відомості про споруди:
виробничі площі становлять 12 401 м2, допоміжні виробничі площі становлять
2 233 м2, різні служби – 11 930 м2.
Сплачено екологічних зборів та платежів за I півріччя 2017 року – 800 грн.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів
проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового
кодексу.
Основні показники господарської діяльності товариства
2014 р.
2015 р.
2016 р.
І квартал 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
10324
6549
8173
1180
Балансовий прибуток, тис. грн
458
179
156
42
Дебіторська заборгованість, тис. грн
181
256
247
109
Кредиторська заборгованість, тис.грн
665
105
617
427
Рентабельність, %
3,6
2,8
1,9
3,6
Вартість активів, тис. грн
9004
7819
31860
31712
Вартість власного капіталу, тис. грн
8339
7714
31243
31285
Величина чистого прибутку, тис. грн
376
147
156
42
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
5.1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
5.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;
5.3. У соціальній діяльності товариства:
протягом одного місяця з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній
установі погашення простроченої заборгованості товариства із заробітної плати
та соціальних виплат, яка наявна на дату проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі (у разі наявності);
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного
майна України в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;
5.4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного
середовища;
5.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення
товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі
товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення

загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012
№ 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252
(зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій товариства мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі 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 конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу сплачує:
конкурсну гарантію у сумі 2 400 000 гривень та реєстраційний внесок у
сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
2 400 000
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі Рахунок № 37183500900028
340,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
гарантія у
України
Ukraine
сумі 2 400 000 Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
гривень
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
(за курсом
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
Національного Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of Receiver: Joint-Stock company
банку України
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
на день сплати Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
конкурсної
м. Київ, Україна
Ukraine
гарантії)
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна га- Purpose of payment: tender guarantee
рантія для участі у конкурсі з продажу пакета for participation in the auction for the sale
акцій приватного акціонерного товариства of the stake of Private Joint Stock Company
«Закарпатський завод «Електроавтоматика» «Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund of
внесок у сумі України
Ukraine
340,00
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street,
гривень
м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
(за курсом
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
Національного Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of Receiver: Joint-Stock company
банку України
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
на день сплати Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
реєстраційного м. Київ, Україна
Ukraine
внеску)
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний Purpose of payment: registry fee for
внесок для участі у конкурсі з продажу паке- participation in the auction for the sale of
та акцій приватного акціонерного товариства the stake of Private Joint Stock Company
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»» «Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на
суму конкурсної гарантії – 2 400 000 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки
адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна
міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Полтавська область

Нежитлова будівля загальною площею 360,0 м2 за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області (код за ЄДРПОУ 26304855). Приватизовано фізичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 500 676,00 грн, у т. ч.
ПДВ – 83 446,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Хмельницька область

Адміністративне приміщення (будівля) загальною площею 289,4 м2 разом
із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 49, що перебуває на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів. Приватизовано юридичною особою за 2 479 578,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 413 263,00 грн, у тому числі земельна ділянка з урахуванням ПДВ –
520 711,38 грн, ПДВ – 86 785,23 грн; будівля з урахуванням ПДВ – 1 958 866,62 грн,
ПДВ – 326 477,77 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 19.07.2017 № 1151)

Вінницька область

1. Об’єкти нерухомого майна, у складі: центральний склад, навіс № 2 літ. В
загальною площею 424,1 м2; гаражі літ. Г загальною площею 183,1 м2; майстерня
МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 м2 разом із земельною ділянкою за адресою:
24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9.
2. Будівля лазні загальною площею 208,4 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 24635, Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Соколівка, вул. Терешкової, 74а.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1721,3 м2, що перебуває на балансі
ТОВ «Базальт» (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44101, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Шевченка, 57.
Балансоутримувач: ТОВ «Базальт» (переєстроване з ВАТ «Ратногазбуд»).
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований: будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної
станції (ГКС-3), рік побудови – 1963, кількість поверхів – 2, загальна площа – 1
721,3 м2. Будівля розташована в центральній частині селища. Навколишня забудова представлена виробничими та складськими будівлями ліквідованої газокомпресорної станції та іншими будівлями. Технічний стан приміщення характеризується, як ветхий.
Земельна ділянка площею 7 000,0 м2, кадастровий номер земельної ділянки
0724255000:01:003:0001. Земельна ділянка має правильну форму багатокутника,
характеризується рівнинним рельєфом. Категорія земель: громадської забудови.
Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту, для обслуговування компресорного цеху.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 292 200,00 грн, ПДВ – 58 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 350 640,00 грн, у т.ч.: ціна об’єкта нерухомості без урахування
ПДВ – 85 150,00 грн; ПДВ – 17 030,00 грн, ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 102 180,00 грн; ціна земельної ділянки під об’єктом нерухомості без
урахування ПДВ – 207 050,00 грн; ПДВ – 41 410,00 грн, ціна земельної ділянки під
об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 248 460,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою: 35 064,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець вирішує самостійно; покупець зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з
чинним законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм
та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта.
Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної
сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, 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.
На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 гривень вноситься на р/р №37180500900001
РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код
за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 17 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 21 серпня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за №1147/27592 (зі змінами, внесеними згідно з наказом
ФДМУ від 26.04.2016№ 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: https://
setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області (43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб. 3) 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.

26 липня 2017 року

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 15 серпня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше
18 серпня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 21 серпня 2017 року подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 21 серпня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімн. 504, час приймання: щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях –
з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 31 серпня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика» буде проведено 31 серпня
2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Заводська,1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556. Для відвідання товариства необхідно
отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00
до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного комітету України за умови відсутності у нього
відносин контролю.
ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»:
вартість активів – 1,121 млн євро, обсяг реалізації товарів – 0,287 млн євро,
тобто за умови відсутності відносин контролю у приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже, не виконуються умови, визначені
частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
за яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» або не перевищення сукупних
вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цього товариства, суми,
еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 184 848,84 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 – будівля овочесховища, розташованого за адресою: 49000,
м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 18 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. 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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком
(літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину нежитлової
будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частину вимощення «І» площею
93,0 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку, введеного в експлуатацію у
1955 році. Будівля ІІI групи капітальності, технічний стан задовільний. У приміщеннях здійснений косметичний ремонт, приміщення можливо використовувати без
додаткових ремонтних робіт для розміщення складу або виробництва. Приміщення
розташовані на «червоної лінії» та мають окремий вхід, електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 576 303,00 грн, ПДВ – 115 260,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 691 563,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль 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 купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви 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 69 156,36 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 – «Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ.
а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2, що знаходиться за адресою: м. Жовті
Води, вул. 8 Березня, 8»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 18 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 23 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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами літ. А’ – 1,
А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами
літ. А’, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЄВРАЗ-Дніпровський металургійний завод» (код
за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1
з прибудовами літ. А’ – 1, А2 – 2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1,
ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Земельна
ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПрАТ «ЄВРАЗДніпровський металургійний завод». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 540 407,00 грн, ПДВ – 308 081,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 848 488,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2
з огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023, ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 164 442,00 грн, ПДВ – 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних 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; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації вирішується покупцем 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 продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 259 733,04 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 – нежитлової будівлі (літ. А-4), загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею
та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 14.08.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 18 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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ.
А1-1) загальною площею 113,7 м2, яка складається з двох одноповерхових будівель.
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Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію – 1982. Земельна ділянка перебуває в користуванні ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Об’єкт на даний час не експлуатується та потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 104,00 грн, ПДВ – 17 420,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 104 524,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища; 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 вирішується покупцем 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 на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта приватизації – нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2,
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 10 452,48 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 – нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною
площею 113,7 м2, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Дишинського, 34а»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 18 серпня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року №1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті 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 Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної
частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною
площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв. № 507); радіо
станція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2 (інв. № 519).
Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65.
Балансоутримувач: ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі –
колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 розташоване у чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний монолітний, стіни та перекриття залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування:
електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне. Приміщення має окремий вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить рухоме майно: кінопроектор
«Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення утримання об’єкта у належному санітарному стані; забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно
до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта
передачі державного майна; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно 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 в
банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація 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» 18 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 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

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

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівель та споруд, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі
та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом
із земельною ділянкою
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою знаходяться на околиці села
Строїнці на відстані близько 800 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом
розташовані аграрні поля, кладовище. У 30 хвилинах ходу від об’єкта розташовані
будівлі старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та
газозаправна станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 роках знаходяться в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме:
вагова-прохідна; розподільчий пристрій 10 кВ; водонапірна насосна станція;
пункт мийки та дезінфекції машин; дезінфектор; пожежні резервуари ємністю 250 м3
(2шт.); резервуари 1400 м3 (2шт.); димохідна труба; внутрішньомайданчикові мережі
каналізації; водонапірна башта 300 м3; м’ясопереробний корпус; м’ясожировий корпус; холодильник з компресорною; корпус передзабійного утримання худоби; матеріальний склад; адміністративно-побутовий корпус; хлораторна; санбійня; склад аміаку
та масел; жирозбірник (жижезбірник); книжна; установка мазутопостачання.
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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 – 14 серпня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 2 334,60 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі. Висота приміщень – 2,90 м. Рік будівництва – 1963. Підлога –
бетон, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки
після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області
необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору
купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його
у триденний термін за актом приймання-передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єк
та приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18 серпня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 14 859,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єк
та приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 серпня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18 серпня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 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 електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ЧЕРКАСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2
(далі – об’єкт).
Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Механізатор», код за ЄДРПОУ 01240769.
Відомості про об’єкт: розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової будівлі на окраїні міста. Складається з двох приміщень. Не використовується
понад 10 років. Інженерні комунікації в наявності. На теперішній час, відключені.
Стан об’єкта задовільний. Висота 1-го приміщення – 3,95 м, 2-го приміщення – 6,2
м. Рік будівництва – 1990. Підлога – дерево, стіни – цегла, перекриття – дерево.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 123 830,00 грн, ПДВ – 24 766,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 148 596,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець взначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості, документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та
не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати
у повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти його у триденний
термін за актом приймання-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.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.: адмінбудівля з підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення (літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт)
(літ. Б-1) загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправна станція)
(літ. Ж-1) загальною площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2;
убиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа,
№ 1-5; підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі
та інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70
шт.; нематеріальні активи – 1 шт.
Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 колишньому державному підприємству «Оризон-Транс» надано в
постійне користування земельну ділянку загальною площею 1,1764 га; кадастровий номер 7110500000:06:002:0009.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середо
вище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не
зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої діяльності, майно підприємства перебуває у задовільному стані на зберіганні у колишнього орендаря – науково-виробничого приватного підприємства
«ДАК-Електропром» відповідно до договору зберігання від 27.10.2015 (зі змінами
від 09.06.2016).
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 838 780,00 грн, ПДВ – 367 756,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 206 536,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства визначає покупець.
2. Створити не менше як 40 робочих місць протягом двох років.
3. Для новостворених робочих місць покупець забезпечує: створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил пожежної
безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; соціальні
гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства; недопущення
появи простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.
4. Забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані,
дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища.
5. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
6. 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.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 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).
Для участі в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
учасник подає: заяву на участь у конкурсі; бізнес-план або техніко-економічне
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу,
зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській
області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в конкурсі з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 220 653,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код
21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства – фірми «Оризон-Транс» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 18 серпня 2017 року об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, каб. 309.
Останній день приймання заяв – 10 серпня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта приймаються за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 410.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування за сприяння регіонального відділення.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.00, телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер: 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки всього – 11,0706 га;
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн
(два мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривень 00 коп.), у т.ч.:
не завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті
сім гривень 00 коп.); земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот
вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.).
Сума ПДВ – 408 494,80 грн (чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім
гривень 80 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, 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 18.08.2017 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 р. 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 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 14.08.2017 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, тел. 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.

26 липня 2017 року

4
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина).
Поруч розташовані мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи – 75%. Об’єкт незавершеного будівництва частково
межує з територією школи, яка огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою. Відстань від
об’єкта до: сільської ради – 200 м; автобусної зупини – 600 м; м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки,
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн
(двісті вісімнадцять тисяч триста чотири гривні 00 копійок) без ПДВ, у т.ч.: вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч
п’ятсот двадцять дев’ять гривень 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00
грн (дев’яносто одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок).
Сума ПДВ – 43 660,80 грн (сорок три тисячі шістсот шістдесят гривень вісімдесят копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з врахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб»
Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб».
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», адреса: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб», до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1)
загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній майданчик – вимощення «І» – 87,9 м2. Введений в експлуатацію у 1957 році. Технічний
стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів
та нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації
об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних 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; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації вирішується
покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані с
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначей-

Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, 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 18.08.2017 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 р. 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 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 14.08.2017 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, тел. для довідок: 51-86-60.
Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 46 % є двоповерховою
будівлею, що складається з двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не
законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 223 419,00 грн (двісті
двадцять три тисячі чотириста дев’ятнадцять грн 00 коп.), у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 200 857,00 грн (двісті тисяч вісімсот п’ятдесят сім грн 00 коп.),
ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, –
22 562,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.), без ПДВ.
Сума ПДВ – 44 683,80 грн (сорок чотири тисячі шістсот вісімдесят три грн
80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 102,80
грн (двісті шістдесят вісім тисяч сто дві гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з врахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту

ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта об’єкта соціально-культурного призначення (група Ж) – «Шаховий клуб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
14 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 18 серпня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті 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.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону об’єкта державної власності – бази відпочинку «Дорожник»
Адреса об’єкта приватизації: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське, курорт «Расєйка», вул. Радостная, 59.
Балансоутримувач: ПАТ «Південьзахідшляхбуд», адреса: 21036, м. Вінниця,
вул. 40-річчя Перемоги, 27; код за ЄДРПОУ 03449841. Постановою господарського
суду Вінницької області від 28.12.2015 по справі № 902/1722/14 визнаний банкрутом, триває процедура ліквідації.

підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.
2. Частину добудованого об’єкта відвести (створити) під заклад охорони
здоров’я з урахуванням соціальних потреб с. Борівці.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 810,28 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, 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 18.08.2017 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 р. за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до 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 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 14.08.2017 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, тел. 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.

Відомості про об’єкт приватизації: база відпочинку недіюча. До складу бази
відпочинку «Дорожник» входять 7 будиночків типу «Колиба», будівля їдальні, вагон
чик, ємності на 10 мз та на 12 мз, естакада для ємності; будівля. Майно перебуває
у зношеному стані, непридатному для подальшої експлуатації без проведення
капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,33 га; цільове призначення: землі
рекреаційного призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 750 830,00 грн (сімсот п’ятдесят
тисяч вісімсот тридцять грн), ПДВ – 150 166,00 грн (сто п’ятдесят тисяч сто шістдесят шість грн).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 900 996,00 грн (дев’ятсот
тисяч дев’ятсот дев’яносто шість грн)
Умови продажу об’єкта:
здійснення та завершення ремонту об’єкта для приведення його у стан,
придатний до експлуатації як бази відпочинку, не пізніше ніж через два роки
з моменту переходу права власності; відновлення функціонування об’єкта як
бази відпочинку, що розрахована не менше ніж на 16 відпочиваючих, не пізніше ніж в перший курортний сезон, який настане через два роки з моменту
переходу права власності; збереження профілю діяльності та забезпечення
функціонування об’єкта як бази відпочинку не менш як три роки; створення
протягом двох років з моменту переходу права власності не менше 5 нових
робочих місць; дотримання під час експлуатації об’єкта виконання санітарних,
протипожежних, екологічних норм; питання відведення земельної ділянки вирішуватиметься покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з
чинним законодавством України.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 за №772 (зі змінами).
Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 90 099,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; банк ДКСУ м. Київ.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 25 серпня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Велика
Арнаутська,15, 11-й поверх, каб.1112.
Останній день приймання заяв – 17 серпня 2017 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 731-40-43, 728-72-62.
Приймання заяв: понеділок – четвер з 9.00 до 16.00, п’ятниця – з 9.00 до 15.00
у РВ ФДМУ по Одеській області, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15,
11-й поверх, каб. 1113.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – «Спортивний комплекс» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 67б, що обліковується на балансі ПАТ «Дніпропетровський трубний завод».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 706,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області від 30.11.2000 №12/133-СБП «Про перелік об’єктів соціальної
сфери (групи Ж), які підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу
України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  – нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2 за адресою: 51931,
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9,
що обліковується на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 101,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.05.2017
№ 865 «Про внесення змін у додаток до наказу ФДМУ від 09.02.2017 № 209 (зі
змінами), вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (літ. А-1) площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15) за адресою:
50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86, що обліковується
на балансі ПрАТ «Північний ГЗК».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 254,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.11.2016
№ 2088 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що
підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377
Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
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ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – будівля
овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2 загальною площею
1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами – літ. А1, Б, воротами № 1, № 2 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б,
що обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 2 088,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.11.2012
№ 3847 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами), вимоги
ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А  –
нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною площею
141,6 м2, навісом літ. а за адресою: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Кремлівська, 10б, що обліковується на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 170,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 24.10.2012
№ 3713 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земель
ного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
VІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – «Сірководнева лікувальня» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а, що
обліковується на балансі ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1 060,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.04.2013
№ 436 «Про включення до переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації», вимоги ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу
України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці під об’єктом приватизації.
Умови конкурсу.
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Дніпропетровській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому,
крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення

конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента –
юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента
вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності);
проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид
документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; копії спеціального дозволу
на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних
допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі
з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконаних робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Документи на участь у конкурсі подаються до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн.10.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 15.08.2017 (включно)
до 17.00.
Конкурс відбудеться 22.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.
Телефон для довідок (056) 744-11-41 (відділ приватизації та управління корпоративними правами держави).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 18.07.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
виділення земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера під об’єктом
приватизації державної власності групи Ж – медсанчастини за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Коробейника, 1 переможцем визнано Товарну біржу
«Універсальна».
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Київпассервіс» у кількості 195 600 390 шт., що становить 99,81% статутного капіталу товариства. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Київпассервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Нижній Вал, 15а, м. Київ. Мета проведення оцінки: продаж державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Київпассервіс»: 52.21 – допоміжне обслуговування наземного транспорту. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Київпассервіс»., од.: 3 720, зокрема: будинків та споруд – 54; машин та обладнання – 509;
транспортних засобів – 25; інструментів, приладів, інвентарю – 347; інших основних засобів – 23; малоцінних необоротних матеріальних активів – 2 681; нематеріальних активів – 16; незавершених капітальних інвестицій – 65.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Київпассервіс» станом
на 31.03.2017, тис. грн: 197 280,0 – власний капітал товариства; 195 963,0 –
статутний капітал товариства. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн: 238 158,975,
зокрема: будинків та споруд – 220 769,972; машин та обладнання – 1 378,002;
транспортних засобів – 2 002,675; інструментів, приладів, інвентарю – 447,594;
інших основних засобів – 1 018,054; нематеріальних активів – 12 171,046; незавершених капітальних інвестицій – 371,631.
Кількість земельних ділянок: 29. Розмір земельних ділянок, усього: 11,5732 га.
Місце розташування земельних ділянок: 03039, м. Київ, просп. Науки, 1/2; 02105,
м. Київ. просп. Гагаріна, 1; 03179, м. Київ, просп. Перемоги, 142; 03127, м. Київ,
просп. Глушкова, 3; 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15-А; 04114, м. Київ, пл. Шев-

Волинська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина гаража (літер. Б-1) загальною площею 35,8 м2 (приміщення № 3, 4, 5). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної Казначейської служби
України у Горохівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська,5. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу:(0332)24-00-57. Телефакс
замовника конкурсу:(0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної
ділянки: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної
ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: котельня загальною площею 52,6 м2, літер. «Б-1»
(разом із земельною ділянкою). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Управління Державної казначейської служби України у Ратнівському районі Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт.Ратне, вул. Каштанова,24. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон
замовника конкурсу:(0332)24-00-57. Телефакс замовника конкурсу:(0332)24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначаються у разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки:
412 м2. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., Ратнівський р-н,
смт Ратне, вул. Каштанова,24. Цільове призначення земельної ділянки: В.03.01. Правовий режим земельної ділянки: форма власності – державна, кадастровий номер
0724255100:01:004:0191. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 39642,64
грн станом на 07.06.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Замовник та особа – платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Регіональним відділенням ФДМУ по Волинській області, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» (по
об’єктах № 1, 2) та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку земель» (по об’єкту № 2).
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних документів;
конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт
з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток
3 Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності,
що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток
4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування;
перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх
підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в
Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути
залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року, для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн (об’єкт №1), об’єкта
аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10000 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн (об’єкт № 2), а для визначення подібного до
об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься, як практичний досвід, буде використовуватись інформація визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 №10-36-6493.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801. телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 15.08.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію необхідно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Волинській
області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні
до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).

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 (частина житлового будинку)
площею 102,43 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Соборна, 4. Балансоутримувач: ВАТ «Озерянський
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ченка, 2; 09700, Київська обл., Богуславський р-н, м. Богуслав, вул. Острів, 1; 09100,
Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Київська, 166; 09100, Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Куценка, 1а; 08600, Київська
обл., Васильківський р-н, м. Васильків, вул. Соборна, 111а; 09300, Київська обл.,
Володарський р-н, смт Володарка, вул. Кооперативна, 124г; 07330, Київська обл.,
Вишгородський р-н, смт Димер, вул. Косарева, 20; 07200, Київська обл., Іванківський
р-н, смт Іванків, вул. Поліська, 144; 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, 15; 08000, Київська обл., Макарівський р-н, смт Макарів,
вул. Димитрія Ростовського, 2; 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Перемоги, 2а; 08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Чумацький Шлях, 16;
09600, Київська обл., Рокитянський р-н, смт Рокитне, вул. Заводська. 26; 09000,
Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Залізнична, 2; 09400, Київська обл.,
Ставищенський р-н, смт Ставище, вул. Цимбала Сергія, 5; 09500, Київська обл.,
Таращанський р-н, м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 71/56; 09800, Київська обл.,
Тетіївський р-н, м. Тетіїв, вул. Соборна, 20; 07820, Київська обл., Бородянський р-н,
смт Пісківка, вул. Філіпова, 12; 08720, Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка,
вул. Юності, 4; 07700, Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин, вул. Вокзальна,
17. Цільове призначення земельної ділянки: розміщення та експлуатація будівель і
споруд автостанцій та надання автотранспортних послуг. Правовий режим земельних ділянок: 21 – постійне користування, що підтверджене витягами з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права;
8 – не оформлене право власності. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок,
тис. грн: 212 321,8.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 180 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 8 серпня 2017 року.
На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 14 серпня 2017 року о 14.00.

комбінат залізобетонних гідротехнічних конструкцій». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки: ФОП Гурська Т. І.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 11,8 м2 у будівлі
Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України
у Ємільчинському районі (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки: ФОП Станко О. С.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 9,0 м2 у будівлі
Управління Державної казначейської служби України у Ємільчинському районі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45. Балансоутримувач: Управління державної казначейської служби України
у Ємільчинському районі (Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.07.2017. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки: ТОВ «Ультранет Груп».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі 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, що 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).

чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок –четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок: (0312) 61-38-83.

Закарпатська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина стоянки для вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею 43,23 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3. Най
менування балансоутримувача: Флія «Укрінтеравтосервіс-Закарпаття» Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-04-12). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.
ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ПАТ «ВФ Україна». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. 4-2 за
планом) площею 3,84 м2 першого поверху учбового корпусу літ. А-А′. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Духновича, 6. Найменування балансоутримувача: Свалявський технічний коледж Національного університету
харчових технологій (тел.(03131) 2-24-58). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Дирда О.Й. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-5) загальною
площею 137,51 м2 будівлі контори Мармороського ПНД відділення. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Довбуша,
167. Найменування балансоутримувача: Карпатський біосферний заповідник
(тел. (03132) 2-21-93). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: Відділ освіти,
молоді та спорту Рахівської районної державної адміністрації. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 р. № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами 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.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається із:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт
(у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання
робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. На підставі показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки мана, наданих ФДМУ
листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна ціна послуг з оцінки, що буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2200 грн;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: для об’єкта № 1 – інженерні споруди, передавальні
пристрої та конструктивні частини будівель, що призначені для їх розміщення; для
об’єктів № 2, 3 – приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельноофісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за

Івано-Франківська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 20,5 м2 адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі ПАТ «Укрпошта» в особі Івано-Франківської дирекції
ПАТ «Укрпошта» та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький
район, м. Бурштин, вул. С.Стрільців, 29. Запланована дата оцінки: 30.06.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Галайко Ігор Григорович.
 2. Будівля їдальні № 1 загальною площею 2298,1 м2, що обліковується
на балансі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
та знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15. Запланована
дата оцінки: 30.06.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки: Регіо
нальне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається із:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна (нежитлові приміщення) – 2,2 тис. грн, окремо розташована
будівля – 4,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонального відділення
ФДМУ по Івано-Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у каб. 315 приміщення РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія по відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

Київська область

№
з/п

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Дата
Вид
Назва об’єкта
Платник
Замовник
оцінки вартості

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 1.1.4 площею 5,0 м2 на 1-му 31.07.17 Спеціальна ПП
РВ ФДМУ
поверсі пасажирського термінала «D» за адресою:
«Остер Копо Київській
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі
мерц»
області
ДП МА «Бориспіль»
2 Частина нежитлового приміщення № 1.1.3 та
31.07.17 Спеціальна ТОВ «БЛС»
РВ ФДМУ
№ 1.1.17 площею 7,7 м2 на 1-му поверсі пасапо Київській
області
жирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі ДП МА
«Бориспіль»
3 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20,
31.07.17 Ринкова ТзОВ «Клас- РВ ФДМУ
21, 24, 26, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58,
Резорт»
по Київській
60, 61, 62, 63, 64, 65 за адресою: Київська обл.,
області
Броварський р-н, с. Погреби, на балансі КСП
«Нова Україна»
4 Нежитлове приміщення № 3.1.31 площею 12,3 м2 31.07.17 Спеціальна ТОВ «АКВА- РВ ФДМУ
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
ВІТА»
по Київській
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
області
на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
5 Нежитлове приміщення площею 50,0 м за адре- 31.07.17 Ринкова КЗ Білоцерків- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. А. Шепської міської по Київській
тицького, 1а, на балансі Технолого-економічного
ради «Дитяча області
коледжу Білоцерківського національного аграрного
стоматологічуніверситету
на поліклініка»
2
6 Тверде покриття біля перону «S» площею 36,0 м
31.07.17 Ринкова ТОВ «Україн РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
сько-серед по Київській
на балансі ДП МА «Бориспіль»
земноморські області
авіалінії»
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Продовження таблиці
№
з/п

Дата
Вид
Платник
Замовник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
7 Частини нежитлових приміщень загальною площею 31.07.17 Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
18,5 м2, у тому числі: частина нежитлового приДомбровпо Київській
ська Я. М.
області
міщення площею 9,3 м2 та частина нежитлового
приміщення площею 9,2 м2, розташовані на 1-му
поверсі навчального корпусу № 2, за адресою:
Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30, на балансі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
8 Частина нежитлового приміщення № 226 площею 31.07.17 Спеціальна ТОВ «Аеро- РВ ФДМУ
8,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала
хендлінг»
по Київській
області
«D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Частина твердого покриття «майданчика для за31.07.17 Ринкова ТОВ «УкраРВ ФДМУ
собів механізації» (інв. № 47573) площею 100,0 м2
їнська
по Київській
хендлінгова області
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, на
компанія»
балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Частина головного учбового корпусу площею
31.07.17 Ринкова ФОП
РВ ФДМУ
222,1 м2 (зал, бар, мийна, комора, коридор)
Костик Г. В. по Київській
області
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, на балансі Університету Державної
фіскальної служби України
11 Нежитлові приміщення загальною площею
31.07.17 Ринкова ТОВ «ЧОРНО- РВ ФДМУ
80,82 м2, а саме: кімната площею 34,9 м2 та кімнаБИЛЬ ТУР»
по Київській
2
області
та площею 35,2 м на першому поверсі та коридор
площею 10,72 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 2/1, на балансі
ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»
12 Бетонний майданчик площею 24,0 м2 за адресою: 31.07.17 Ринкова ФОП Грузин- РВ ФДМУ
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєський О. О. по Київській
ве, вул. Біохімічна, 1, на балансі Відокремленого
області
підрозділу Національного університету біоресурсів
і природокористування України «Немішаївський
агротехнічний коледж»
Учасникам конкурсу необхідно подати до Регіонального відділення ФДМУ по
Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення), складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті до відділу управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській області
не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно), за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 17.08.2017 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (Регіональне відділення ФДМУ по Київській області) об 11.00, телефон для довідок 200-25-36.
Назва об’єкта

Кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 12,2 м2 на першому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоградської
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Соборна, 43. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-23-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2017, тис. грн: 1,444. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної ділянки: 12,2 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка,
вул. Соборна, 43. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
ФОП Савицька Л. В. (тел. 067-520-60-55).
 2. Назва об’єкта оцінки: два автозаправні блок-пункти ємністю по 8 м3,
розташовані на площі 14,92 м2. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул. Комарова, 64. Мета проведення
незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(0522) 33-23-38. Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.07.2017, тис. грн: 0,5. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Площа земельної ділянки: 15.56 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Комарова, 64. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) Платник
робіт з оцінки: ФОП Спиридонов В. І. (тел. 099-742-55-41 Дмитро).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 35 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Новоархангельськ, вул. Пушкіна, 28. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-23-38. Телефакс замовника конкурсу:
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце
розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., смт Новоархангельськ,
вул. Пушкіна, 28. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки:
Новоархангельський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(тел. 097-04-73-143, 066-954-55-14 Арделя Оксана Валентинівна).
 4. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд, а саме: гараж
(літ. «Д») площею 32,0 м2, гараж (літ. «Д») площею 32,0 м2, гараж (літ. «Г»)
площею 22,0 м2, гараж (літ. «Г’») площею 22,0 м2 та замощення площею
43,6 м2. Найменування балансоутримувача: Департамент соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 38б. Мета проведення незалежної оцінки:
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0522) 33-23-38.
Телефакс замовника конкурсу: (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника
конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 об’єкти. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Кіровоград,
вул. Велика Перспективна, 38б. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2) Платник
робіт з оцінки: ФОП Яровой Андрій Ігорович (тел. 050-612-53-35).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується Фондом державного майна
України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша
200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
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та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення та дахи), становить не більше ніж: по об’єктах № 1, 2, 3 – 2,2 тис.
грн, по об’єкту № 4 – 4,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 3 є нежитлові приміщення, № 2 –
нерухоме майно АЗС, для об’єкта № 4 – комплекс будівель та споруд.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801
Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до 07.08.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок (0522) 33-23-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській області 11 серпня 2017 року о 9.00 за адресою: 25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2, кімн. 708.

Львівська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 19,6 м2 на другому поверсі Стоматологічного медичного центру.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати 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. Пекарська,
69а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Хороз Леся Миронівна.
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’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті 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. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; 261-62-04.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення
площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Шевченка, 24. Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка.
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: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Шевченка, 24. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ФОП Бойчук Андрій Васильович.
 2. Назва об’єкта оцінки: склад сировини загальною площею 331,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». 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: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Воютичі, вул. Заводська,
1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Євроглаз».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 197,5 м2 у підвалі п’ятиповерхової головної будівлі театру. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 28. Балансоутримувач (орендодавець): Львівський
національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.
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, просп. Свободи, 28. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Мережа концептуальних авторських ресторанів «Фест».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення складу А площею 100,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Жовква, вул. Дорошенка, 13. Балансоутримувач (орендодавець): Управління Держпродспоживслужби в Жовківському районі. 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. Жовква, вул. Дорошенка, 13. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки: ПП «Овен».
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, – 2200,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин; 4400,00 грн для окремо розташованої будівлі.
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. Телефони 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: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі учбового корпусу ветеринарного факультету; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
будівлі учбового корпусу інституту економіки та менеджменту; 3) частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі корпусу механізації (балансоутримувач: Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.07.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Чередніченко С. М.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 16,8 м2
будівлі-пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Банк
М. А. Терещенка» (балансоутримувач: Національний заповідник «Глухів»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, 10. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Пономаренко В. С.
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 12,67 м2 (балансоутримувач: Сумське обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пров. Інститутський,
1/1. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумська обласна
громадська організація «Клуб «Шанс».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 48,13 м2 (балансоутримувач: Сумське обласне відділення Фонду соціального
захисту інвалідів). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, пров. Інститутський,
1/1. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта –
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Сумська обласна
громадська організація «Студія правових і соціальних досліджень». 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок: (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 3 серпня 2017 року (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 Назва об’єкта оцінки: магазин (літ.А-1) з погребом загальною площею
126,5 м2 (разом із земельною ділянкою) (балансоутримувач відсутній). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі. Балансова
залишкова вартість станом на 01.03.2009 – 0,00 грн. Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього – 0,0351 га. Місце розташування земельної
ділянки: Сумська обл., Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. Цільове
призначення земельної ділянки – землі роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки – 21 183,55 грн (витяг від 10.02.2010). Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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 пропозиція претендента на об’єкт оцінки 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.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 12,9 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн.2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 3 серпня 2017 року (включно).

ХЕРСОНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 12 м2 на першому поверсі 9-поверхового учбового корпусу, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонське морехідне училище рибної промисловості», за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), 55. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області,
АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Осадчий Олексій Дмитрович. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17а.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Зябрев Ілля Анатолійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 3. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 4, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 19.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП
Зябрев Ілля Анатолійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 4. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 3, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова,
71а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Зябрев Ілля Анатолійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 5. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 8,64 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,14/1.
Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ФОП Грінь Дмитро Сергійович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
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ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.07.2017.
 6. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Херсонській області, за адресою: м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 12. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ПАТ «БАНК СІЧ». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для подібних об’єктів не
більше ніж 2,2 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатані в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й годині через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

Хмельницька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: нежитлове приміщення загальною площею
38,4 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку та приміщення загальною
площею 24,8 м2 на другому поверсі навчального корпусу. Балансоутримувач:
Хмельницький політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка». Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 10/4 та
вул. Зарічанська, 10 відповідно. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)
79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання
робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Кочмарук Валентина Францівна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди ставу Завалійки (реєстровий № 25592421.85.ААЕЖАЖ821). Балансоутримувач: ДП «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта: с. Завалійки, Волочиський р-н, Хмельницька обл.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua Дата оцінки – 31.07.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки: ТОВ «Красилів Риба». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 76,7 м2 у складській
будівлі. Балансоутримувач: Хмельницький професійний ліцей електроніки. Місцезнаходження об’єкта: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки: продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП
Скакун Сергій Петрович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення технічного поверху площею
9,4 м2 та місце на даху під антенно-фідерне устаткування площею 5,0 м2
у корпусі № 36. Балансоутримувач: ДП «Новатор». Місцезнаходження об’єкта:
вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки – 154 417,0 м2.
Місце розташування земельної ділянки: вул. Тернопільська, 17, м. Хмельницький.
Цільове призначення земельної ділянки – під виробничу базу. Правовий режим земельної ділянки – право постійного користування. Дата оцінки – 30.06.2017. Строк
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар». Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для
встановлення передавальних пристроїв.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й
годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

Черкаська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
I. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 62,40 м2. Найменування балансоутримувача: Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – відокремлений
структурний підрозділ університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Юрія
Іллєнка, 24, м. Канів, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Борисенко
Н. А. Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на другому, третьому та
п’ятому поверхах гуртожитку площею 2,61 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський державний бізнес-коледж. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. В.Чорновола, 2430, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Фірма
«Мегастайл-Сервіс». Дата оцінки: 31.07.2017.
I I. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 20254, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї,
113. Дата оцінки: 31.07.2017. Кількість об’єктів необоротних активів: основні засоби
в кількості 64 од. Розмір статутного капіталу: 384,698 тис. грн. Балансова залишкова
вартість основних засобів єдиного майнового комплексу державного підприємства
«Ватутінське вантажно-транспортне управління» станом на 31.03.2017: 59 тис. грн.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:

заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше
8 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р. та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2200 грн; окремо
розташовані будівлі – 4400 грн, комплекс будівель та споруд – 10700 грн, об’єкт
незавершеного будівництва – 8900 грн; цілісні майнові комплекси – 28200 грн,
визначення розміру збитків, завданих державі, – 5600 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв: 8 серпня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 14 серпня 2017 року об 11.00 у Регіональному
відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений до проведення
незалежної оцінки індивідуально визначеного майна
Мета проведення незалежної оцінки: для здійснення приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А. Замовником звіту виступає
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний № АА8416ВМ, інвентарний № 8457, який перебуваэ на балансі
Мостозагону № 2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма, 8. Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року об 11.30 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 3 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «09» серпня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: спортивний комплекс «Стадіон «Старт» за адресою:
м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: 19/100
частин майнового комплексу по вул. Шолуденка, 26, а саме: адміністративний
корпус (літ. А) – 130,4 м2, підземний туалет (літ. Д) – 109,5 м2; нежилий будинок по
вул. Шолуденка, 28/4 (літ. А) – 967,4 м2; футбольне поле тренувальне – 5925,0 м2;
футбольне поле основне – 7176,0 м2; бігова доріжка – 2200,0 м2; сектор легкоатлетичний – 2283,0 м2; майданчик для гри в городки – 450,0 м2; дренаж; баскетбольний майданчик – 540,0 м2; хокейний майданчик – 1890,0 м2; волейбольний
майданчик – 350,0 м2; трибуна – 36,0 м2; огорожа трибуни – 113,0 м2; тенісний
корт – 64,8 м2; огорожа стадіону – 538,8 м2.
Вартість об’єкта при приватизації у 2010 році – 10 000 000,00 грн з ПДВ.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року о 12.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 3 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «09» серпня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – спецгараж на 50
автомобілів, за адресою: м. Київ, вул. Охтирська, 5-17.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 30,0 тис. грн. (за договором купівлі – продажу) станом на 20.08.1997.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року об 11.45 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 3 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «09» серпня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт

з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків. Замовник
робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву. Платник робіт з оцінки:
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля харчоблоку за адресою : м. Київ, вул. Волинська, 66а.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором купівлі – продажу) станом на 27.08.2003.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 3 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «09» серпня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення завданих збитків під час володіння об’єктом. Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – енергоцех за адресою: м. Київ, вул. Виборзька: 6-поверхова прибудова
адміністративно-побутового призначення з розмірами в плані 18 х 78 м і висотою
поверхів 3,3 м (перший 4,35 м); 3-поверхова виробнича частина розмірами в плані
18 х78 м і висотою поверхів 6 м (1-й і 2-й поверхи) і 7,2 м (3-й поверх).
Крім вказаного корпусу енергоцеху, до складу будівництва об’єкта входять:
підпірна стіна об’єкта, розташована на ділянці будівництва паралельно вулиці Виборзькій у м Києві; внутрішньо майданчикові мережі. Період будівництва
1989 – 1994 роки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ділянка входить до загальної території КП
«НТЦ АСО» і огороджена зі сторони вул. Виборзької.
Вартість об’єкта при приватизації у 2000 році – 514 000,00 гривень з ПДВ.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок) – без земельної ділянки.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 9 серпня 2017 року об 11.15 у Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для
довідок: 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 3 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-36.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «09» серпня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті
з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Рівненська область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля (у т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій) площею 495,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Національна академія статистики, обліку та аудиту. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Полуботка, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника
конкурсу: (0362) 26-86-80.Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: орендар згідно з чинним законодавством.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого
подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул.
16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Рівненській
області о 9.00 через 14 днів після публікування цієї інформації за адресою:
33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок: 26-79-91.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 23.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація
та майнова експертиза» по об’єкту державної власності групи Ж – їдальні-магазину
з обладнанням (разом із земельною ділянкою), що під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ПАТ «Норинський щебзавод», перебуває на його балансі та
знаходиться за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17 (вартість виконання – 6500,00 грн, строк виконання – 10 календарних
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днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продажу об’єкта приватизації (разом із земельною ділянкою) на аукціоні.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для здійснення
незалежної оцінки майна, що відбувся 28.03.2017
Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Товариство з обмеженою відповідальністю багатопрофільну фірму «Консул
ЛТД» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 189,0 м2 на 1-му та 2-му повер-

хах їдальні, що перебувають на балансі Житомирського державного університету
ім. І. Франка та знаходяться за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 42
(вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
частина приміщення вестибуля площею 6,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної
будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській
області та знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а (вартість
виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
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нежитлові приміщення площею 198,3 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі,
що перебуває на балансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та знаходиться за адресою:
Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Міськради, 12 (вартість виконання – 1750,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
фізичну особу – підприємця Козачка Федора Дмитровича по об’єкту: нежитлові
приміщення площею 36,5 м2 на 4-му поверсі адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Малинської районної державної адміністрації та знаходяться
за адресою: Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 6а (вартість виконання –
1700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
фізичну особу – підприємця Селюка Михайла Олексійовича по об’єкту: нежитлове приміщення (кімната) площею 10,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Управління агропромислового розвитку Овруцької РДА та знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Шевченка, 49 (вартість
виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-СеРВ іс-Консалт» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 222,4 м 2 складу будівельних матеріалів
(літ. В) та тарний склад площею 70,1 м2 (літ. К), що перебувають на балансі
Концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 50 (вартість виконання – 1800,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
нежитлові приміщення площею 308,6 м2 в адміністративній будівлі (літ. А) та
прохідна площею 21,1 м2 (літ. Л), що перебувають на балансі Концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський,
вул. Шевченка, 50 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 28.03.2017
Для проведення незалежної оцінки вбудованих приміщень (поз. 4,5 за планом)
загальною площею 82,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 74, з метою
укладення договору оренди переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг – 1957,59 грн, термін
виконання – 5 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна,
що відбувся 16.03.2017
Для проведення незалежної оцінки об’єкта незавершеного будівництва державної власності – м’ясокомбінату разом із земельною ділянкою, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н, з метою приватизації об’єкта державної власності групи Д разом з
земельною ділянкою шляхом продажу на аукціоні під розбирання переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності ПП «Експерт – Центр», на таких
умовах: вартість послуг – 24000 грн, термін виконання – 20 днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся в 30.03.2017
1. Переможець – фізична особа – підприємець Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень загальною площею 569,2 м2 триповерхової будівлі
лабораторно-побутового корпусу (літ. М, інв. № 13281), а саме: № І площею 16,0 м2,
першого поверху № ІІІ, з № 201 по № 204 включно, № № 207, 208, з № 214 по № 217
включно площею 356,2 м2, другого поверху № V, з № 301 по № 311 включно, з
№ 338 по № 342 площею 197,0 м2, третього поверху. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького,2. Балансоутримувач майна:
Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України». Вартість виконання

робіт з оцінки – 5 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
частини нежитлового приміщення № 1 першого поверху будівлі «В’їзна вежа»
(літ. Н-2) загальною площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Старого редуту, 10. Балансоутримувач майна: Національний заповідник
«Хортиця». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 5 загальною площею 127,9 м2, будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Балансоутримувач
майна: ТОВ «МАССА ГРУПП» (не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма»
в процесі приватизації). Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. Переможець – фізична особа – підприємець Паламарчук Лідія Павлівна
на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень, вбудованих в перший поверх десятиповерхової адміністративної будівлі (літ. А-10, приміщення № 24, № 25, № 26 та частина приміщення
магазину № 23), загальною площею 59,98 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, прОСП. Соборний, 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науковотехнічної інформації та сприяння інноваційному розвиткові України». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 80, 81, 811, 82 третього поверху адміністративної
будівлі (літ. А-10) загальною площею 102,30 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Балансоутримувач майна: ДП «Центр науковотехнічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість виконання робіт з оцінки – 3900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
3. Переможець – приватне підприємство «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 2.31, № 2.31а, № 2.31б, № 2.36,
№ 2.ІV, та частини коридору № 2.37-а другого поверху будівлі зовнішнього адмініст
ративного корпусу (літ. А-2, інв. № 4057/1/535), реєстровий номер 24584661.214.
ЛОУЖЦП1860, загальною площею 123,3 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Курчатова, 13. Балансоутримувач майна:
Відокремлений підрозділ «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 900 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ 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,
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлинайменування
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство енергетики 40835269, ВП «Шахта «Північна» ДП «Торецьквугіл- Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,0 м2 (відм.+22,8 м), частина
33839013.5.БЕУЯЖП358 Донецька обл., м. Торецьк,
33,0
225 311,00
1 рік
Розміщення технічних засобів і антен
2
2
2
та вугільної промисловос- ля», 85281, Донецька обл., м. Торецьк, смт Північне, даху площею 9,0 м , частина стіни площею 15,0 м та два місця площею 3,0 м на даху
смт Північне, вул. Ценоператорів телекомунікацій, які надають
ті України
вул. Центральна, 1, тел. (06247) 9-41-49
(відм.+66,2 м) та три антеномісця площею 1,0 м2 будівлі баштового копра ствола № 2
тральна, 1
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти 01355656, Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного універ- Навіс
01355656.1.НУСАМХ0009 м. Житомир,
258,5
236 265,00
5 років
Надання послуг з постачання теплової
і науки України
ситету, 10029, м. Житомир, вул. С. Бандери, 6, тел. (0412) 22-53-65
вул. С. Бандери, 6
енергії для потреб коледжу
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 ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
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
2
1 Державна служба 38107486, 2 Державний пожежно-рятувальний загін Управління дер- Частина даху башні площею 5,0 м та час- 38107486.3.ЦКСШИП191 Закарпатська обл., м. Му10,0
222 127,00
2 роки 11 місяців
Розміщення технічних засобів і антен
України з надзви- жавної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській об- тина приміщення поз. 1-15 площею 5,0 м2
качево, вул. Мічуріна, 1в
операторів телекомунікацій, які надають
чайних ситуацій ласті, 89600, м. Мукачево, вул. Мічуріна, 1в, тел. (03131) 3-12-40 1-го поверху адмінбудівлі – гаражів літ. А
послуги рухомого (мобільного) зв’язку
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Частина нежитлового приміщення VI (у складі 1/2 частин приміщень
33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя,
47,6
111 462,00
2 роки 364 дні
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
оборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
№ 1, 2, приміщень № 4, 5, 6) 1-го поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3)
вул. Військбуд, 87
підакцизної групи
2 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Нежитлове приміщення № 2 та частина приміщення спільного корис- 33689922.25.ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
43,3
89 849,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
2
оборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
тування № 1 (10,0 м ) 1-го поверху будинку побуту (літ. А-2)
вул. Військбуд, 80а
побутове обслуговування населення (перукарня)
3 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Нежитлове приміщення № 5 та частина приміщення спільного корис- 33689922.25. ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
11,5
26 643,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
оборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
тування № 1 (3,0 м2) 1-го поверху будинку побуту (літ. А-2)
вул. Військбуд, 80а
побутове обслуговування населення (ремонт взуття)
4 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Нежитлове приміщення № 16 та частина приміщення спільного корис- 33689922.25. ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
42,4
87 983,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює
2
оборони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
тування № 1 (10,0 м ) 1-го поверху будинку побуту (літ. А-2)
вул. Військбуд, 80а
побутове обслуговування населення (ательє)
5 Міністерство
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Нежитлові приміщення № 6, 7, 8 та частина приміщення спільного ко- 33689922.25. ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
34,3
71 174,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу необорони України обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
ристування № 1 (8,0 м2) 1-го поверху будинку побуту (літ. А-2)
вул. Військбуд, 80а
продовольчих товарів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87,
227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ 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 номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва 02497677, Івано-Франківська філія Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» Приміщення на 3-му повер- 02497720.4.АААДДЛ 218 м. Івано-Франківськ,
83,3
836 998,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання,
та житлово-комунального господарства України
ім. Ю. М. Білоконя, 01133, м. Київ, бульв. Л. Українки, 26, тел. (03422) 2-38-78
сі адмінбудівлі
вул. Франка, 4
станом на 31.05.2017
що здійснює проектні роботи
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта 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 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
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба гео- 20579284, Пошуково-зйомочна експедиція № 60 КП «КіровЧастина нежитлового приміщення будівлі гаража; 14308279.1205.ЕАЛНСП352 Київська обл.,
37,1;
114 300,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення складів;
логії та надр України геологія»
м. Бровари,
частина нежитлового приміщення будівлі гаража;
11,2;
34 500,00;
вул. О. Білана, 1
частина нежитлового приміщення будівлі гаража
72,0
221 700,00
розміщення стоянки для автомобілів
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 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 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
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(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 Державне агентство автомобільних 25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській області, м. Львів, Нежитлове приміщення № 47 на 1-му 25253009.1123.ЖЕХЮРМ002 м. Львів, вул. Володи18,2
241 020,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
доріг України
вул. Володимира Великого, 54, тел. (032) 263-20-33
поверсі адміністративної будівлі
мира Великого, 54
станом на 31.05.2017
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 Одеській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(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 і науки 20933314, Національний університет «Одеська юридична академія», 65009, Будова корпусу №4В 20933314.12.ШМЮНЧУ214 м. Одеса, вул. Акаде522,0
4 651 910,00
2 роки 11 місяців
Розміщення приватного навчального
України
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23
мічна, 30а
закладу
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Полтавській області оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява – естакаду (автодром) загальною площею 97,2 м2 за адресою:
пров. Волошковий, 1а, смт Чутове, Полтавська область, що обліковується на балансі УДАІ УМВС України в Полтавській області, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» № 54 (1074) від 12.07.2017, вважати недійсним.
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