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Продаж об’єктів групи А

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПОВІДОМЛЯЄ
В оголошенні про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій публічного акціонерного товариства «Донецькобленерго» (газета «Відомості приватизації
від 24 липня 2017 року № 57 (1077), стор. 6) найменування товариства слід читати:
«публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго».

продаж об’єктів групи Ж
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Об’єкт державної власності соціально-культурного призначення (група Ж) –
«Спортивний майданчик з роздягальнею», що перебуває на балансі ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Красноярська, 14б приватизовано шляхом викупу юридичною особою,
яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 840 423,60 грн,
у тому числі ПДВ – 140 070,60 грн.
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Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ВІННИЦЬКА область

Комплекс виробничих будівель загальною площею 117,9 м2, у тому числі:
майстерня літ. «А» площею 68,0 м2; електроцех літ. «Б» площею 46,9 м2; вбиральня літ. «В» площею 3,0 м2, за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський
р-н, смт Кирнасівка, урочище «Набережне», 1б, що перебувають на зберіганні
СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський». Приватизовано юридичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 68 829,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 11 471,60 грн.

ВОЛИНСЬКА область

Група інвентарних об’єктів у складі: будівлі – насосна станція перекачування
промислових стоків (літ. П), загальна площа – 94,0 м2; насосна станція з розподільчою камерою (літ. 1Ж), загальна площа – 75,8 м2; споруди – камера утворення
осаду (літер Л), загальна площа – 83,6 м2; відстійник радіальний (літер Н) загальна
площа – 28,3 м2; відстійник радіальний (літер М), загальна площа – 26,4 м2; резервуар (літер О), загальна площа – 1,5 м2; центрифуга (літер Й), загальна площа –
216,3 м2; центрифуга (літер К), загальна площа – 216,3 м2; центрифуга (літер Ї),
загальна площа – 216,3 м2; центрифуга (літер Н), загальна площа – 216,3 м2; передавальні пристрої – трубопроводи очисних споруд; обладнання – блок переміщення
очисних споруд за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева, 3.
Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в
електронній формі, за 1 039 863,60 грн, у т. ч. ПДВ – 173 310,60 грн.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

Нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му поверсі житлового будинку,
загальною площею 91,7 м2 за адресою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23 (просп. Калініна). Приватизовано фізичною особою –підприємцем, яка єдина подала заяву на
участь в аукціоні в електронній формі, за 886 152,00 грн, у т. ч. ПДВ – 147 692,00 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 03.08.2017 № 1264)
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

(044) 254-29-76
Безкоштовна гаряча лінія
з питань приватизації

(0-800) 50-56-46

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

Нежитлова будівля (свинарник) загальною площею 163,0 м2 за адресою: 26500,
Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Щаслива (Крупської), 10, що перебуває на балансі Закритого акціонерного товариства «Голованівський хліб» (код за
ЄДРПОУ 00378750).

ЧЕРКАСЬКА область

Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 242,0 м2 першого
поверху двоповерхової будівлі за адресою: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка,
вул. Гетьманський шлях, 20, що перебувають на балансі Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області (код за ЄДРПОУ 04061240).

Оголошення про проведення
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військового майна.............................................

офіційне видання Фонду
державного майна України

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.08.2017 № 1273)

МИКОЛАЇВСЬКА область

1. Нежитлові будівлі, у складі: ЛітА – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2,
ЛітГ – дизельна загальною площею 20,1 м2, ЛітД – гараж загальною площею 65,0 м2,
ЛітВ – туалет, огорожа та споруди, разом із земельною ділянкою за адресою: 56600,
Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової
адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835).
2. Нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: 56600, Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової
адміністрації України у Миколаївській області (код за ЄДРПОУ 26299835).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 1, П-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 440,0 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 440,0 м2;
висота будівлі – 5,05 м; рік побудови – 2001; фундамент бетонний, стіни, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонні плити, стальна ферма, підлога – бетон. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації задовільний.
Інженерне устаткування – електроосвітлення. Об’єкт приватизації розташований
на окраїні міста в зоні промислової забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 579 000,00 грн; ПДВ – 115 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 694 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі державного майна; сплатити
за об’єкт 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 купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 69 480,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 08.09.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 04.09.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: бокс № 2, О-1, на території автотранспортного виробничого
об’єднання загальною площею 1 031,9 м2.
Адреса об’єкта: 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,
вул. Енергетиків, буд. 101.
Балансоутримувач: Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ
00131245).
Адреса балансоутримувача: 84792, Донецька обл., м. Світлодарськ.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 1 031,9 м2;
висота будівлі – 5,55 м; рік побудови – 2001; фундамент залізобетонний, стіни
цегляні, перегородки цегляні оштукатурені, перекриття – залізобетонні, стальна
ферма, підлога – бетон. Інженерне встаткування – електроосвітлення, вода, каналізація, опалення. Технічний стан конструктивних елементів об’єкта приватизації
задовільний. Об’єкт приватизації розташований на окраїні міста в зоні промислової
забудови. Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди № 6348/2016 від 31 серпня
2016 року, термін дії – до 25 серпня 2019 року включно.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 425 000,00 грн, ПДВ – 85 000,00 грн;
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 510 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. З моменту закінчення терміну дії договору оренди № 6348/2016 від
31.08.2016 подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. До нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди.
3. Забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта.
4. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом двох місяців після підписання акта передачі державного майна.
5. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
6. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 51 000,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області,
МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 08.09.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 04.09.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно – будівля
колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50а.
Балансоутримувач: МПП «Гранд» (Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 26).
Відомості про об’єкт: будівля колишньої їдальні загальною площею 1 331,6 м2 –
окремо розташована двоповерхова цегляна будівля, перекриття залізобетонне,
першої групи капітальності, стан добрий. Об’єкт розташований в середній зоні
населеного пункту поряд з об’єктами житлової забудови, під’їзні шляхи асфальтовані. Об’єкт перебував в оренді. За час оренди МПП «Гранд» були здійснені за
власні кошти невід’ємні поліпшення.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1250 га, кадастровий № 1810700000:02:002:0575, цільове призначення – для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 576 130,00 грн, у тому числі:
будівлі колишньої їдальні з невід’ємними поліпшеними – 1 468 755,00 грн; земельної ділянки – 107 375,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 891 356,00 грн,
у т. ч.: ПДВ – 315 226,00 грн; будівлі колишньої їдальні з невід’ємними поліпшеними – 1 762 506,00 грн з урахуванням ПДВ; земельної ділянки – 128 850,00 грн
з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню за об’єкт фактичну ціну продажу цього об’єкта на аукціоні за вирахуванням вартості визначених поліпшень, що становить
294 137,00 грн. Вартість зазначених поліпшень у разі продажу об’єкта сплачується
покупцем на рахунок МПП «Гранд», який за час оренди здійснив невід’ємні поліпшення; подальше використання об’єкта визначає покупець; протягом трьох місяців
з моменту підписання акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію
переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього природного
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середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 189 135,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 11 вересня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 15 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 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 в трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ
до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим
покриттям для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні
плити, покрівля – шифер, підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері – дерев’яні,
внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні
комунікації – автономне опалення, електропостачання не в робочому стані.
Дата будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної
безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку, засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох

Продаж об’єктів групи Д
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ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку
поз. 479 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 7.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 479 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд із дорогою. Рівень будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1266, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 479 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн
(п’ятдесят сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три
гривні 00 копійок); земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот
шістдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста
шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у тому
числі: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 479 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з ПДВ; земельної ділянки –
41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передавання зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 вересня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати

10 серпня 2017 року

примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 31 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності, 1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де знаходиться майстерня площею 46,1 м2 та гараж площею 49,7 м2, та прибудови, де
знаходиться гараж площею 20,0 м2.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 224 073,00 грн
ПДВ – 44 814,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 12 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 08.09.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51, офіс 11) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Особливе конструкторське бюро «Рута».
Балансоутримувач: державне підприємство «Особливе конструкторське
бюро «Рута».
Код за ЄДРПОУ 14257599.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248л.
Види діяльності об’єкта: виробництво вузлів, деталей та приладів для автомобілів та їх двигунів.

реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в 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 проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво житлового будинку
поз. 480 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Хомутець,
вул. Садова, 9.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: житловий будинок поз. 480 розташований на масиві малоповерхової забудови поряд із дорогою. Рівень будівельної готовності – 25 %. По
об’єкту виконані такі будівельно-монтажні роботи: фундамент – фундаментні блоки,
частково пошкоджені; зовнішні та внутрішні стіни – монолітний керамзитобетон,
наявні сліди затікання; перекриття відсутнє; інженерні мережі відсутні. Територія
об’єкта не огороджена, поросла деревами та кущами.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,2500 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820987001:01:002:1264, цільове призначення – для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 480 разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 57 083,00 грн
(п’ятдесят сім тисяч вісімдесят три гривні 00 копійок), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 22 523,00 грн (двадцять дві тисячі п’ятсот двадцять три
гривні 00 копійок); земельної ділянки – 34 560,00 грн (тридцять чотири тисячі п’ятсот
шістдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 11 416,60 грн (одинадцять тисяч чотириста
шістнадцять гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 68 499,60 грн
(шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок), у тому
числі: об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку поз. 480 – 27 027,60
грн (двадцять сім тисяч двадцять сім гривень 60 копійок) з ПДВ; земельної ділянки –
41 472,00 грн (сорок одна тисяча чотириста сімдесят дві гривні 00 копійок) з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти років
з моменту підписання акта приймання-передавання зі збереженням його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання
акта приймання-передавання здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке
здійснює контроль за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 6 849,96 грн (шість тисяч вісімсот сорок дев’ять гривень
96 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховується на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 18 вересня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 22 вересня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК підприємства входять частина будівлі
87/100 площею 13 696,4 м2, машини та обладнання – 63 од. Транспортних засобів та
малоцінних необоротних матеріальних активів – немає (станом на 30.04.2017).
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт, надана у постійне користування для виробничих потреб загальною площею 0,5686 га.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу діяльність, продукція не випускається. Баланс активів і пасивів – 4 158,0
тис. грн. За останні три роки підприємство не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає. Чисельність працюючих на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. директора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 19 183 333,00 грн,
ПДВ – 3 836 666,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 23 019 999,60 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець самостійно.
2. Відновлення виробничих приміщень підприємства, виробництва продукції
та/або надання послуг відповідно до видів діяльності, не заборонених чинним законодавством, протягом 2 років.
3. Створення робочих місць відповідно до цілей подальшого використання
об’єкта, безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
4. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи
уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті
40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
5. Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником
усіх прав та обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору
купівлі-продажу та законодавства України.
6. Погашення кредиторської заборгованості підприємства, в тому числі: із
заробітної плати; перед бюджетом та Пенсійним фондом в сумі, яка складеться
на дату купівлі-продажу відповідно до офіційної інформації податкового органу та
Пенсійного фонду; іншої заборгованості – протягом 12 місяців з дня підписання
договору купівлі-продажу.
7. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після набуття
права власності на об’єкт відповідно до чинного законодавства.
8. У встановленому чинним законодавством порядку покупець зобов’язаний
здійснити державну реєстрацію припинення державного підприємства «Особливе
конструкторське бюро «Рута» шляхом його реорганізації протягом 18 місяців від
дня переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
9. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
10. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації,
в період чинності зобов’язань, за погодженням з державним органом приватизації
із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 301 999,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 8 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 р. №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на електронному майданчику товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»:
https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 4 вересня 2017 року
до 17.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація розміщується на сайті регіо
нального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, 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 в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська обл.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття –
залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та
лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато
у 1991 році, припинено – у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не
виконувалися.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 502 100,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн, у т. ч. ПДВ –
300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання
з можливістю зміни його цільового призначення; виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови об’єкта
та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
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адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 31 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва під розбирання
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2 м. Фундамент

залито під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться
зруйновані рештки стін будинку. Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. На даний час об’єкт не охороняється, роботи
з консервації не виконувалися.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом 3 років
з моменту підписання акта приймання-передавання; виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 31 серпня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (визначення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
державному земельному кадастрі; проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази даних державного земельного кадастру, у т. ч. інформації на магнітних носіях); погодження документації
із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного законодавства; отримання
витягу з Державного земельного кадастру; передача на державну експертизу та
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із земле
устрою; затвердження органами державної влади та місцевого самоврядування;
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва
житлового будинку. Детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.
Місцезнаходження об’єкта: 35442, Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин,
вул. Заводська, 28.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,500 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 02.06.2017
№ 913 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 19.06.2017 № 237
««Про приватизацію об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.07.2017
№ 396 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації

із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками та
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу: претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по
Рівненській 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, які подаються на розгляд конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420 (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948); 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 та інших документів на вимогу РВ
ФДМУ по Рівненській області; копії спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці
(за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420 (із змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців –
претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із
землеустрою, а строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі – 22.08.2017 до 17.00.
Конкурс буде проведено 01.09.2017 о 12.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 01.08.2017
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку, на якій розташовано
державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий
будинок (разом із земельною ділянкою) за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва – Р. Люксембург), 45б переможцем конкурсу
визнано фізичну особу – підприємця Брикову Тетяну Василівну.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 04.08.2017
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою визнано
Рівненську регіональну філію Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» щодо відведення земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт
державної власності групи А – група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної,
Б-1, загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку, б, споруда естакади, В за адресою:
35350, Рівненська обл., Гощанський р-н, смт Гоща, вул. Промислова, 1.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти 02070693, Вінницький національний технічний університет, 21021, м. Вінниця, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м.Вінниця, вул. Воїнів15,0
128 820,00
2 роки 364 Розміщення копіцентру (друкування продукції)
і науки України
вул. Хмельницьке шосе, 95, тел. (0432) 59-87-45
ня вестибуля на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А)
Інтернаціоналістів, 7
дні
2 Міністерство освіти 00497236, Вінницький національний аграрний університет, 21008, м. Вінниця, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
24321, Вінницька обл., м.Ладижин,
8,0
45 288,00
1 рік
Здійснення торгівлі продовольчими та непродоволь
і науки України
вул. Сонячна, 3, тел. (0432) 46-00-03
ня на 1-му поверсі навчального корпусу № 1 (літ.А)
вул. Кравчика, 5
чими товарами, крім товарів підакцизної групи
3 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Замостянська 4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
(50-років Перемоги), 20
що забезпечує доступ до Інтернету
4 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Замостянська 4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 5-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
(колишня 50-років Перемоги), 20
що забезпечує доступ до Інтернету
5 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м.Вінниця, вул. Замостянська
4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 8-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4б (літ. Б)
(колишня 50-років Перемоги), 20
що забезпечує доступ до Інтернету
6 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 3-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)
кого, 38
що забезпечує доступ до Інтернету
7 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 7-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)
кого, 38
що забезпечує доступ до Інтернету
8 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 7-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)
кого, 38
що забезпечує доступ до Інтернету
9 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. О. Довженка
4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 5-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
(колишня Ленінградська), 31
що забезпечує доступ до Інтернету
10 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого примі–
21100, м. Вінниця, вул. О.Довженка
4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
щення на 8-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
(колишня Ленінградська), 31
що забезпечує доступ до Інтернету
11 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. О.Довженка
4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 8-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
(колишня Ленінградська), 31
що забезпечує доступ до Інтернету
12 Міністерство освіти 02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцю Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщен–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
35 576,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання,
і науки України
бинського, 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
ня на 3-му поверсі (з лівого боку) гуртожитку № 3
кого, 31
що забезпечує доступ до Інтернету
13 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м.Вінниця, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му по–
Вінницька обл., Томашпільський р-н, 15,5
46 624,00
2 роки
Надання побутових послуг (ремонт одягу)
статистики України вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
версі адмінбудинку (літ. А)
смт Томашпіль, вул. І. Франка, 36
14 Міністерство обо- 35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, м. Вінниця, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на 1-му по- 33689922.14.УВЮЯЮТ226 м. Вінниця, вул. Липовецька, 1
128,8
158 810,00
2 роки 11 Розміщення складу
рони України
вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30
версі будівлі банно-прального комбінату (літ.Б)
місяців
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО волинській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, юридична адреса,
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агент- 00991568, Державне підприємство «Камінь-Каширське Група інвентарних об’єктів, а саме:
44500, Волинська обл.,
1 707 569,00
2 роки 364 дні
Будинок консервного цеху –для розміщення офіса; овочесховище – для розміщення цеху перество лісових ре- лісове господарство», 44500, Волинська обл., м. Камінь- будинок консервного цеху;
робки деревини
00991568.9. АААДВЛ886; м. Камінь-Каширський,
759,2;
сурсів України Каширський, вул. Ковельська, 42, тел. (03357)2-35-91 овочесховище
00991568.9. АААДВЛ887 вул. Ковельська, 42
929,4
2 Державне агент- 00991503, Державне підприємство «Ратнівське лісоГрупа інвентарних об’єктів, а саме:
44101, Волинська обл.,
899 831,00
2 роки 364 дні
Консервний цех З-2: приміщення № 1-5, № 16-28 площею 527,1 м2 – розміщення офіса; приство лісових ре- мисливське господарство», 44100, Волинська обл., смт консервний цех З-2;
міщення № 6-8 площею 103,3 м2 – розміщення кімнат відпочинку для працівників; приміщення
00991503.9.АААДГА525; смт Ратне,
1457,6;
сурсів України Ратне, вул. Б.Хмельницького, 67, тел. (03366)2-14-50 склад склотари Л-1;
00991503.9.АААДГА516; вул. Гранична, 31
530,6;
№ 14, 15 площею 286,3 м2 – розміщення лісової пожежної станції; приміщення № 9-13 площею
склад паливо-мастильних матеріалів; 00991503.9.ИЕПШМИ083;
158,8;
540,9 м2 – розміщення цеху переробки деревини; склад склотари Л-1 – розміщення складу;
гаражне приміщення;
00991503.9.ИЕПШМИ084;
199,6;
склад паливо-мастильних матеріалів – розміщення складу; гаражне приміщення – розміщення
автогараж К-1
00991503.9.АААДГА516
545,2
автотранспорту; автогараж К-1 – розміщення автотранспорту
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№ Назва органу
з/п управління

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО дніпропетровській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство освіти і 39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. Володимира Вернаднауки України
ського, 2/4

найменування

реєстровий номер
майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
майна максимально можзагальна вартість
незалежною ливий
площа, м2 заоцінкою,
строк оренди
грн

місцезнаходження

Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Дніпро, вул. П. Нірінберга, 2
міщення;
частина замощення
2 Міністерство освіти і 00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона, м.
Частина нежитлового вбудоваІнформація відсутня м. Дніпро, вул. Моссаковського, 2а
науки України
Дніпро, вул. Моссаковського, 2а
ного приміщення
3 Державне космічне
14308368, ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова», м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, тел. 34-39-04 Нежитлові вбудовані приЙМБИУМ005
м. Дніпро, вул. Криворізька, 1
агентство України
міщення
4 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл., Но- Нежитлові вбудовані при33689922.25.ААААЕЕ554 Дніпропетровська обл., Новомосковський
України
вомосковський район, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
міщення
р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5

5 Міністерство оборони
України
6 Міністерство оборони
України
7 Міністерство освіти і
науки України
8 Міністерство оборони
України
9 Міністерство оборони
України

35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, смт. Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул. Віталія
Матусевича, 11, тел. (056) 409-06-06
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792

85,2;
12,5

716 620,00

1 рік

10,24

52 951,00

1 рік

278,4;
208,8
231,9

1 275 977,00

2 роки

405 159,00

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи; розміщення буфету, який не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
Інше використання державного майна (для проведення
атестації персоналу зварювального виробництва)
Розміщення складу (без права торгівлі);
інше використання нерухомого майна (виробництво)
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та
тютюнових виробів
Розміщення аптеки, що реалізує готові ліки

Нежитлові вбудовані при33689922.25.ААААЕЕ554 Дніпропетровська обл., Новомосковський
80,14
123 506,00
2 роки 364 дні
міщення
р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5
Нежитлові вбудовані при33689922.25.ААААЕЕ554 Дніпропетровська обл., Новомосковський 149,76
256 199,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродоміщення
р-н, смт Черкаське, вул. Лісна, 5
вольчих товарів
Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57
92,6
204 832,00
1 рік
Розміщення магазину-складу
міщення
Частина нежитлового вбудова–
Дніпропетровська обл., Новомосковський
3
7 847,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
ного приміщення
р-н, смт Черкаське, вул. Дачна, 5
Частина нежитлового вбудова- 33689922.25.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський
3;
8 546,00;
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
ного приміщення;
р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
2
560,00
замощення
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
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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
вартість майна за
загальна
максимально можливий
незалежною оцінмета використання
площа, м2
строк оренди
кою, грн
1 Міністерство освіти і
26593428, Маріупольський державний університет, 87500, м. Марі- Частина нежитлового вбудованого приміщення
26593428.6. ФЦПШЛО020 Донецька обл., м. Маріуполь,
2,0
8 541,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
науки України
уполь, просп. Будівельників, 129а, тел. (0629) 53-22-70
другого поверху будівлі учбового корпусу № 2
просп. Будівельників, 129
продовольчі товари (кавовий апарат)
2 Міністерство освіти і
26593428, Маріупольський державний університет, 87500, м. Марі- Частина нежитлового вбудованого приміщення
26593428.6.ФЦПШЛО021 Донецька обл., м. Маріуполь,
2,0
8 500,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
науки України
уполь, просп. Будівельників, 129а, тел. (0629) 53-22-70
першого поверху будівлі учбового корпусу № 3
вул. Матросова, 5
продовольчі товари (кавовий апарат)
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
вартість майна за
загальна плонезалежною оціннайменування
місцезнаходження
ща, м2
кою, грн
1 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетров- Нежитлові приміщення з № 1 по № 14 включно, вбудо- 33689922.25.ААААЕЕ561 м. Запоріжжя, вул.
255,60
777 519,00
рони України
ська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. 0636518792 вані в перший поверх двоповерхової будівлі магазину
Військбуд, 69А
(літ. А-2)

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

максимально
можливий строк
мета використання
оренди
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (205,6 м2); розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів (50,0 м2)
2 роки 364 дні Розміщення салону краси

2 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетров- Нежитлове приміщення № 1а та частина приміщення № 1 33689922.25.ААААЕЕ567 м. Запоріжжя, вул.
11,27
25 630,00
рони України
ська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. 0636518792 (площею 3,0 м2), першого поверху будинку побуту (літ. А-2)
Військбуд, 80а
3 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетров- Нежитлові приміщення з № 15 по № 26 включно, вбудовані 33689922.25.ААААЕЕ561 м. Запоріжжя, вул.
240,6
520 388,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродорони України
ська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. 0636518792 в другий поверх двоповерхової будівлі магазину (літ. А-2)
Військбуд, 69а
вольчих 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».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО івано-франківській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

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

вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
загальна площа, га
мета використання
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Державне агентство рибно- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєв- Гідротехнічні споруди 82-х ставів Із 25592421.11.ААЕЖАГ506 Івано-Франківська обл., Галицький р-н, смт Більшівці,
438,03
2 433 749,00
2 роки
Розміщення рибного госго господарства України
ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
по 25592421.24.ААЕЖАГ587 с. Нараївка, с. Кукільники, с. Медухів, с. Дитятин
станом на 31.03.2017
подарства
Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97.
У разі надходження двох і більше заяв на об’єкти оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО київській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство інфраструктури України
2. Міністерство інфраструктури України

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

найменування об’єкта

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел. (044) 281-74-96, 281-70-22
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел. (044) 281-74-96, 281-70-22

(Лот 1) Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D», (інв. № 47578)
(Лот 3) Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі
пасажирського термінала «D», (інв. № 47578)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2
майна
ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
–
Київська обл., м. Борис3,6
338 265,00
2 роки 11 місяців
піль, Аеропорт
–
Київська обл., м. Борис3,6
338 265,00
2 роки 11 місяців
піль, Аеропорт

мета
використання
Ведення діяльності з надання фінансових
послуг населенню (обмін іноземної валюти)
Ведення діяльності з надання фінансових
послуг населенню (обмін іноземної валюти)

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому
конверті з надписом «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 абзацу 3 частини
четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО луганській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
вартість майна за незалежною
максимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
майна
оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти і 02540367, Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей, 93001, Лу- Нежитлове вбудоване приміщення у підвалі
Луганська обл., м. Рубіжне,
71,9
53 800,00
1 рік
Розміщення складу
науки України
ганська обл., м. Рубіжне, вул. Чехова, 7, тел. (050) 701-87-40
адміністративно-побутового корпусу (інв. № 10310003)
вул. Будівельників, 39
станом на 30.04.2017
Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і на- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Частина вбудованого нежитлового приміщення на першоЛьвівська обл., м. Дрогобич, вул.
1,0
7633,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відуки України
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24, тел. (0324) 41-04-74
му поверсі навчального корпусу № 7
Курбаса,2
станом на 31.05.2017
пускає продовольчі товари (кавового автомата)
2 Міністерство охорони
02010793, Львівський національний медичний університет ім. Данила
Частина нежитлового приміщення на першому поверсі Сто- 02010793.1.НЧИЮЦЛ013 м. Львів, вул. Пекарська, 69а
2,0
45 419,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата та інформаційного
здоров’я України
Галицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська,69, тел. (032) 260-30-66
матологічного медичного центру ЛНМУ ім. Данила Галицького
станом на 30.04.2017
термінала
3 Міністерство інфраструк- 33252672, 1 об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспорту, Частина нежитлової будівлі складу літ. «Л-1», а саме: неІнформація відсутня м. Львів, вул. Курмановича, 1а
195,8
597 400,00
2 роки 364 дні З метою розміщення складу
тури України
м. Львів, вул. Листопадового Чину,10, тел. (032) 255-43-53
житлові приміщення № 1, № 2
станом на 31.03.2017
4 Державне агентство лісо- 00992504, Державне підприємство «Буське лісове господарство», 80500, Нежитлові приміщення цеху переробки деревини в одно- 00992504.9.AAAДГД833 Львівcька обл., Буський р-н, c. Гра373,0
369 899,00
2 роки 364 дні Розміщення виробництва заготовок до
вих ресурсів України
Львівcька обл., м. Буськ, вул. Січових Стрільців, 39, тел.(03264) 21641 поверховій будівлі
бова, вул. Центральна, 418а
станом на 30.06.2017
європіддонів
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна
інформація відсутня

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО полтавській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незамісцезнаходження
максимально можливий строк оренди
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
1 Міністерство вну08733819, Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород»,
Нежитлові приміщен- 08733819.1.АААДЖЛ988 вул. Українська, 60, м. Мир413,0
857 189,78
10 років (у разі відсутності документів, необхідних для нотаріального Інше використання державного майна
трішніх справ України вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37602, тел. 05355 4-65-40 ня котельні
город, Полтавська обл., 37602
посвідчення договору оренди, строк оренди – 2 роки 11 місяців)
(з метою виробництва теплової енергії)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, поверх 4, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО рівненській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство аграрної
політики та продовольства України
2 Міністерство освіти і науки України
3 Міністерство охорони
здоров’я України

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

найменування

00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рівненська обл., м. Радивилів, вул.
Волковенка, 11, тел.(3633) 4-34-33

реєстровий номер майна

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісце знаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
Рівненська обл. м. Радивилів, вул.
35,95;
222 000;
2 роки 11 місяців
Волковенко, 11; Рівненська обл.
36,04
223 800,00
м. Радивилів, вул. Стрижака, 4
м.Рівне, вул.Ст.Бандери, 39а
20,3
125 180,00
2 роки 11 місяців

мета використання

Частина будівлі примлинового еле–
Розміщення обладнання базової
ватора та частина будівлі елеватора
станції стільникового мобільнокомбікормового заводу
го зв’язку
02549859, Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних Нежитлове приміщення першого по–
Побутове обслуговування назакладів у Рівненській області, 33014, м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, тел. (0362) 63-71-32
верху майстерні-клубу
селення
33992414, Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина № 3 Міністерства охорони
Частина приміщення лікарняного
–
Рівненська область, м. Вараш,
44,6
242 730,00
2 роки
Розміщення кафетерію, що не
здоров’я України», 34400, Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23, тел. (03636) 2-13-03
комплексу на 250 ліжок з поліклінікою
вул. Енергетиків, 23
здійснює продаж товарів підна 600 відвідувань
акцизної групи
4 Міністерство інфра38256933, філія «Рівнеавтотранссервіс» УДП «Укрінтеравтосервіс», 33013, м. Рівне, вул. Небесної сотні, Частина приміщення тамбура
21536845.8.ЮКДПНК140 м. Рівне, вул. Небесної сотні, 34
4,0
45 620,00
1 рік
Торгівля кавовими напоями
структури України
34, тел.(0362) 26-12-42
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027 м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 266675. 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 тернопільській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою, грн без ПДВ
вий строк оренди
Частина нежитлового приміщення гаражів 33866581.2.ШИВУИЮ175 Вул. Микулинецька, 18, м.
Розміщення стоянки автотранспортних засобів
літ. «А» поз. VII, VIII
Тернопіль
119,29
151 530,00
2 роки 11 місяців
найменування

1 Тернопільська обласна 33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської
державна адміністрація обласної державної адміністрації, 46001, вул. Кн. Острозького, 14, м.
Тернопіль, тел. (0352) 52-47-60, 52-00-92
2 Міністерство внутрішніх 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, Частина приміщення першого поверху
справ
46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопіль- адміністративного будинку
ська обл., тел. (0352) 435-807, 430-438
3 Міністерство внутрішніх 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, Частина приміщення першого поверху несправ
46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопіль- житлового приміщення
ська обл., (0352) 435-807, 430-438
4 Тернопільська обласна 35939813, Державна установа «Госпрозрахункова група Тернопільської Будівля насосної станції з артезіанською
державна адміністрація обласної державної адміністрації», 46006, вул. Шпитальна, 7, м. Терно- свердловиною
піль, (0352) 52-56-79
5 Державна служба ста- 02362374, Головне управління статистики у Тернопільській області, Частина нежилого приміщення, поз. 2-11
тистики України
46001, вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-50-31, 52-72-86 другого поверху будівлі літери А відділу
статистики у Борщівському районі
6 Державне агентство вод- 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. Частина приміщення гаражів під літ. Е,
них ресурсів України
За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 поз. 1-6

реєстровий номер майна

місцезнаходження

40112233.1.ОЦКГНБ014 Вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський район, Тернопільська
область
40112233.1.ОЦКГНБ028 Вул. Шевченка, 67а, м. Кременець, Тернопільська область
35939813.1.ШИВУИЮ142; Вул. Зелена, 91а, смт Велика
35939813.2.ШИВУИЮ143 Березовиця, Тернопільський р-н,
Тернопільська обл.
02362374.1.АААДЕЖ256 Вул. Степана Бандери, 19а, м.
Борщів, Тернопільська обл.
05379205.40.АААБВЖ721 Вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль

1,5

4 810,00

2 роки 11 місяців

1,5

6660,00

2 роки 11 місяців

6,2

89 200,00

2 роки 11 місяців

10,9

31 790,00

2 роки 11 місяців

51,9

99 340,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (встановлення кавового
апарата)
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (встановлення кавового
апарата)
Для водозабезпечення багатоквартирного житлового будинку по вул. Микулинецька, 30а в смт Велика
Березовиця Тернопільського р-ну
Розміщення масажного кабінету

Складування матеріалів

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603), РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО черкаській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий нозагальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
мер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоПриміщення четвертого поверху
–
Бульв. Шевченка, 205,
20,30
80 550,00
2 роки 364 дні
Надання інформаційних послуг або інші
розвитку і торгівлі України
економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси; тел. (0472) 45-27-63 чотириповерхової адмінбудівлі
м. Черкаси
види діяльності в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

10 серпня 2017 року

найменування

№ 63 (1083)

5
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО чернігівській ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

Найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за неза- максимально можлилежною оцінкою, грн
вий строк оренди

мета використання

1 Міністерство юсти- 08564943, Державна установа «Чернігівська ви- Нежитлові приміщення:
м. Чернігів,
2 роки 364 дні
Для розміщення технологічного обладнан15,4; 14,8;
27800,47; 26717,29;
ції України
правна колонія (№ 44)», 14014, м. Чернігів, вул. у будівлі будинку матері та дитини; у будівлі гуртожитку-їдальні; у будівлі 08564943.1.ПЕХАУД006; 08564943.1.ПЕХАУД002; вул. Промислоня, постачання теплової енергії
12,2; 15,8;
23128,18; 29952,88;
Промислова, 38, тел. (0462)66-21-00
гуртожитку для засуджених № 2; у будівлі гуртожитку для засуджених № 3 08564943.1.ПЕХАУД016; 08564943.1.ПЕХАУД017; ва, 38
25,7; 8,6;
44067,65; 15524,88;
(медична частина); у будівлі гуртожитку для засуджених № 1 (зі сховищем); 08564943.1.ПЕХАУД228; 08564943.1.ПЕХАУД005;
5,7; 6,2;
10805,82; 11192,41;
в адміністративній будівлі; у будівлі дисциплінарного ізолятора; у будівлі 08564943.1.ПЕХАУД003; 08564943.1.ПЕХАУД009;
08564943.1.ПЕХАУД226; 08564943.1.ПЕХАУД230
8,9; 15,2
15260,82; 21955,59
лазні, пральні, школи; у будівлі чергової частини; у будівлі складу ВІГЗ
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загаль- вартість майна максимально
місцезнаходження
мета використання
на пло- за незалежною можливий
об’єкта оренди
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
1 Міністерство освіти і науки України
02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний Нерухоме майно – приміщення 1-го поверху
–
м. Київ, вул. Е. По30,00
393 450,00
1 рік
Розміщення торговельного майданчика у формі мобільного харчуекономічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп.
спортивного корпусу «Економіст»
тьє, 18
станом на
вання
Перемоги, 54/1, тел. 044-226-25-73, 456-50-55
30.04.2017
2 Державна служба України з надзвичай- 37814631, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту,
Нерухоме майно – частина технічного по37814631.1.ВРШЯЖХ 038 м. Київ, вул. Рибаль- 13,00
524 285,00
2 роки
Розміщення технічних засобів та антен оператора телекомунікацій,
них ситуацій
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, тел. 044-280-18-01, 280-89-84,
верху будівлі – 4,00 м2 та частина даху
ська, 18
станом на
11 місяців який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
будівлі – 9,00 м2
280-33-03
30.04.2017
3 Міністерство регіонального розвитку, 02498180, Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 02498180.3. АААДДЛ054 м. Київ, вул. Макси- 34,9
356 200,00
1 рік
Надання побутових послуг населенню, а саме: ремонт електронної
будівництва та житлово-комунального автоматизованих систем в будівництві», 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, цокольному поверсі лабораторного корпусу
ма Кривоноса, 2а
станом на
апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтвогосподарства України
2а, тел. (044) 249-35-03
№ 1 літ. А1
31.05.2017
рення звуку і зображення
4 Міністерство охорони здоров’я України 22872893, Державний заклад «Український госпіталь для воїнівНерухоме майно – частина нежитлово22872893.1. ААААКЛ678 м. Київ, Пуща20,0
171 660,00
2 роки
Розміщення торгової точки продовольчими і непродовольчими товаінтернаціоналістів «Лісова поляна», 04075, м. Київ-75, Пуща-Водиця,
го приміщення на 2-му поверсі корпусу
Водиця, 7-ма лінія
станом на
11 місяців рами без продажу товарів підакцизної групи
7-ма лінія, тел. (044)401-81-26, факс (044)401-81-27
«Їдальня»
31.05.2017
5 Міністерство освіти і науки України
16459396, Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення
–
м. Київ, вул. Іллін84,4
1 348 290,00
2 роки
Інформаційно-консультативні послуги в галузі менеджменту, мар04655, м. Київ-70, вул. Г.Сковороди, 2, тел. (044)425-60-59,
у будівлі Клубу, їдальня, кінообладнанська, 9
станом на
11 місяців кетингу та фінансового обліку, забезпечення навчального процесу
факс (044) 463-67-83
ня (КМЦ)
31.05.2017
сучасними методичними розробками, інформаційними матеріалами
6 Міністерство освіти і науки України
01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – частина нежитлового
01132330.1.КАТГНП009 м. Київ, просп. Кос1,0
14 700,00
2 роки
Розміщення платіжного термінала
просп. Космонавта Комарова, 1, тел. 497-51-51, 497-01-13
приміщення фойє на першому поверсі будівмонавта Комарова, 1
станом на
11 місяців
лі навчального корпусу № 4
31.05.2017
7 Міністерство молоді та спорту України 14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», 03680, Нерухоме майно – частина нежитлового
14297707.1.ЛУЮЧЕК 043 м. Київ, вул. Велика
2,0
45 688,00
2 роки
Установлення торговельного обладнання з продажу кави та гарячих
м. Київ, вул. Червоноармійська, 55, тел. 590-67-32
приміщення на «0» поверсі будівлі
Васильківська, 55
станом на
11 місяців напоїв
30.04.2017
8 Міністерство регіонального розвитку, 02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивіль- Нерухоме майно – нежилі приміщення на
–
м. Київ, просп. Голо- 37,4
546 000,00
1 рік
Розміщення офіса
будівництва та житлово-комунального ного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», 03039, м. Київ, просп. 40-річчя
9-му поверсі будівлі
сіївський, 50
станом на
господарства України
Жовтня, 50, тел. 257-10-79, 257-50-44
31.05.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел.: 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» з зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України
про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, поштова адреса: 010121, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1.
 Назва об’єкта і його місцезнаходження: нежитлове приміщення Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України загальною площею 22,8 м2 за
адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, військове містечко № 50, інв. № 1.
Балансоутримувач: Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку, яка виконана станом
на 30.11.2016, – 389 040,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – червень 2017 року становить 1 049,90 грн (без ПДВ) за умови використання

нежитлового приміщення площею 22,8 м2 для розміщення громадської організації.
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекс інфляції.
Термін оренди – три місяці.
Основні умови для проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використанням зазначеного об’єкта
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі
не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу
інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту
укладення прямих договорів, відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні
послуги), компенсація земельного податку під об’єктом оренди та прилеглої території, компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна та публікування
об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні
кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою, ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу орендну
плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідченні
нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не
порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної
плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою адресою: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 30/1, Центральний будинок офіцерів
Збройних Сил України, військове містечко № 50, інв. № 1. Контактний телефон
для довідок 253-81-85

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єкта оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – оздоровчий
комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, що обліковується на
балансі Національного банку України. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний банк України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: ІваноФранківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7; тел.: (044) 521-87-17; (095)
569-11-95. Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (044) 285-12-74. Телефакс замовника
конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
од.: будівель – 1; обладнання та устаткування – 378. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.04.2017, тис. грн: 77 083,972. Кількість
земельних ділянок: 2, кадастрові номери: 2,2756 га – 2611000000:05:009:0108;
0,4547 га – 2611000000:05:009:0109. Розмір земельних ділянок, усього: 2,7303 га,
зокрема: земельна ділянка площею 2,2756 га; земельна ділянка площею 0,4547
га. Місце розташування земельних ділянок: 2,2756 га – Івано-Франківська обл.,
м. Яремче, вул. Грушевського; 0,4547 га – Івано-Франківська обл., м. Яремче,
вул. Грушевського, 7. Цільове призначення земельних ділянок: землі оздоровчого
призначення. Правовий режим земельних ділянок: державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 2,2756 га – 10 194,271; 0,4547
га – 5 092,432. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудинку площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9986 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, Київський майдан,
4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних
та господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
5 801 466,56 грн станом на 13.02.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки –ДП «Сервісно-видавничий центр».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина котельні площею 50,29 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500, Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Воля,
44. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 5,5710 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудин-
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Конкурсний відбір суб’єкта 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’єкта оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної
діяльності і 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 спеціалізаціями в межах цього
напряму: 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин і обладнання», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та
тих, що становлять культурну цінність»; за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізацією в межах цього
напряму: 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності»; а також мають у
штаті оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (з експертної грошової оцінки земельних ділянок; з оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому
числі земельних ділянок, та майнових прав на них; з оцінки машин і обладнання;
з оцінки рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність; а також не менше 10 років з оцінки прав на об’єкти
інтелектуальної власності.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділах 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’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки та підписання звіту про його оцінку, інша
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Претендент має підтвердити наявність у штаті оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, зокрема, шляхом заповнення Інформації про
претендента (додаток 4 до Положення), а також надання копій кваліфікаційного
документа оцінювача з експертної грошової оцінки земельної ділянки та посвідчення про підвищення його кваліфікації.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: об’єкти незавершеного будівництва (зокрема, нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного
призначення), у т. ч. із земельною ділянкою, на якій такий об’єкт розташований;
земельна ділянка на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта
нерухомості (будівлі), у т. ч. об’єкта незавершеного будівництва.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 40 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладений
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом надсилання 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 22 серпня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 30 серпня 2017 р. о 14.00.

кової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Камінь-Каширський,
вул. Воля, 44. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративних, жилих та виробничих приміщень. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина спорткомплексу (літер Ж-2) (частина
тренажерного залу № 3 площею 63,9 м2, частина гардероба № 43 площею
4,5 м2, частина кабінету № 44 площею 4,5 м2, частина вестибуля № 25 площею
10,0 м2) загальною площею 82,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною
ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на 21.06.2016:
52 260 056,28 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник робіт
з оцінки – ТОВ «Мережа фітнес центрів «Інтер Атлетика».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина котельні (літер А-3) площею 106,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Старовижівський професійний
ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44400, Волинська обл., смт Стара Вижівка,
вул. Забілицька, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів

акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 5,9252 га (пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Стара Вижівка,
вул. Забілицька, 4. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчальних приміщень, гуртожитку, господарських будівель і споруд. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Західтепло».
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення котельні площею 146,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Колківське вище професійне училище.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44661, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 43. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір
земельної ділянки, усього: 2,1275 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце
розташування земельної ділянки: Маневицький р-н, смт Колки. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування учбових корпусів. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина котельні площею 60,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Оваднівський професійний ліцей. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44720, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,
с. Овадне, вул. Молодіжна, 43. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@
sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
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усього: 1,6089 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Володимир-Волинський р-н, с. Овадне. Цільове призначення
земельної ділянки: для навчальних цілей. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Бренвель».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина келій монастиря піарів площею 35,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Любешівська селищна рада. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Незалежності, 54. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 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. Платник робіт з оцінки – ФОП Токарчук Л. С.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення спортивної школи (літер
А-1) площею 224,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 45а.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)24-34-77. Електронна адреса
замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 0,2187 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Потебні, 45а. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування приміщення спортивної школи. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017. Платник робіт з оцінки – Комунальний заклад «Волинська обласна
дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до 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 № 1059-10064 «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. Для визначення подібного до
об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до
об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами
до об’єктів оцінки є: за № 1, 3, 8 – приміщення, частина будівель; за № 3, 5, 6, 7 –
приміщення, частина будівель (виробничого призначення); за № 7 – приміщення,
частина будівель (пам’ятка культурної спадщини).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 123,8 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Єресько М. С.
 2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення боксу гаража площею 27,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Арутюнян Г. М. Дата оцінки: 01.07.2017.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
6,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Антоненко О. І.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,7 м2.
Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп.
Поштовий, 51. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Попович С. М.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 112,3 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну».
Адреса: м. Дніпро, вул. Костомарівська, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Титан Теплоенерго».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 22,54 м2 (у т. ч. 2,5 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Концерн «Військторгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2,
б. 62. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Михайленко С. А.
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 114,02 м2
(у т. ч. 5,05 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Концерн
«Військторгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, б. 62. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Севрук В. С.
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 80,64 м2
(у т. ч. 2,52 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Концерн
«Військторгсервіс». Адреса: м. Кривий Ріг, мкр-н Всебратське-2, б. 62. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гулак Т. В.
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 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 65,56 м2 (у
т. ч. 5,96 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Координаційна рада студентських гуртожитків Дніпропетровської області».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 78,43 м2
(у т. ч. 7,13 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Федерація захисту прав підприємців».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 77,3 м2
(у т.ч. 21,2 м2 – площа загального користування) Балансоутримувач: Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, пр.
Гагаріна, 26-Д. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Комунальний заклад культури «Дніпровський міський театр «КВН ДГУ».
 12. Назва об’єкта: частина даху площею 8,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ
«Дніпровський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна,
33а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ТОВ «Лайфсел». Дата оцінки – 20.08.2017.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 275,9 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський індустріальний коледж». Адреса:
м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Дріант». Дата оцінки – 19.08.2017.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 125,2 м2
(у т. ч. 10,0 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДВНЗ
«Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій». Адреса: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 56. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Калинкіна І. І.
 15. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 23,3 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.Платник – ТОВ «Ломбард золото Костенко О. Г., Костенко О. О.». Дата оцінки: 25.09.2017.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 17,43 м2
(у т. ч. 0,86 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України. Адреса: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Міжнародна мовна школа «Глобус».
 17. Назва об’єкта: майданчик площею 75,0 м2. Балансоутримувач:
Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: м. Дніпро,
вул. Доблесна, 359. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Метиз МГ Групп».
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 88,55 м2
(у т. ч. 8,05 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейське, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Громадська організація «Координаційна рада студентських гуртожитків Дніпропетровської області».
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення технічного поверху
площею 10,0 м2 та частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Дніпропетровський індустріальний коледж». Адреса: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 14.07.2017.
 20. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ПрАТ «Київстар». Дата оцінки: 31.08.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 23 серпня 2017 р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 31.08.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частини приміщення спортивної зали площею
61,7 м2 другого поверху та нежитлових приміщень загальною площею 57,4 м2
третього поверху господарсько-побутового корпусу. Найменування балансо
утримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище
професійне будівельне училище м. Краматорська» (код за ЄДРПОУ 02542018). Місце
знаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 62. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з
оцінки: Громадська організація «Еверест». Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 98,7 м2 цокольного поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (код за
ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Батюка, 19. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Сбітнєва О. О. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації. У разі, якщо визначена дата
припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено в перший
наступний робочий день.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
7,0 м2 коридору першого поверху учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Маріуполь, вул. Гугеля, 10. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Кондратов М. С.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху триповерхової адміністративної будівлі загальною площею 5,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, шахта «Південнодонбаська № 1». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057)700-0314, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Мале колективне
підприємство «МІСС» ЛТД. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель, окремих будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі
2017 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27;
(057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації. У разі, якщо визначена дата
припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено в перший
наступний робочий день.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою виконання
робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, просп. Московський, 130/1, Слобідський р-н (кадастровий номер
6310136900:03:001:0016). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення оцінки:
визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони: (057) 760-70-20,
(057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,1296 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Харків, просп. Московський, 130/1, Слобідський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі літ.«А-2» (автоцентр). Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 2 624 491,00 грн
(витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
від 10.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана
вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки:
3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 8а, Московський р-н (кадастровий
номер 6310137500:03:007:0056). Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення
оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Замовник та платник послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: Департамент земельних відносин Харківської міської ради, телефони:
(057) 760-70-20, (057) 760-74-76, електронна адреса: uzv2015@gmail.com. Кількість земельних ділянок: 1 (одна). Розмір земельної ділянки, усього: 0,0964 га.
Місце розташування земельної ділянки: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 8а,
Московський р-н. Цільове призначення земельної ділянки: землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «А-1»
(адміністративно-господарчого призначення). Правовий режим земельної ділянки:
комунальна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 746 194,00
грн (витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 12.07.2017). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Очікувана вартість послуги з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної
ділянки: 3 000,00 грн. Дата оцінки: орієнтовно 01.08.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність:
кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно
із Законом України «Про оцінку земель»; досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних
земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх
особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних
ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;
переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожний об’єкт оцінки окремо в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з
експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії
документів оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або
додатково залучаються ним, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, а
також виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; інформація про претендента (додаток 4 до Положення); пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну
грошову оцінку земельної ділянки (додаток 2 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх) об 11.00 через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації. У разі, якщо визначена дата
припадає на святковий (вихідний) день, конкурс буде проведено в перший
наступний робочий день.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

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: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 547,26 м2 на першому та другому поверхах складального відділення
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цеху металоконструкцій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 222. Балансоутримувач: ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька,
222. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПП «Інтер-Галич-Фасад».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 300,0 м2 на першому поверсі гаражних приміщень. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Балансоутримувач: ДП «ВПП МОУ
«Армія України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Тернопільська, 38. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Максимець Всеволод Григорович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71; (032) 261-62-04

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності – об’єктів приватизації
В інформації, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» № 59 (1079) від
31.07.2017 на стор. 7, абзац 5 викласти в такій редакції:
«Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної
роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00
14.08.2017. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає
заяву. Телефон для довідок (048) 731-50-39.
Конкурс відбудеться 18.08.2017 о 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503)».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: офісні приміщення загальною площею 146,1 м2
(у т. ч. 23,6 м2 – загального користування) та приміщення складу площею
317,3 м2 у будівлі під літ. «З», що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Стен».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2017: 101 109,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення холу площею 2,0 м2, розташованого на першому поверсі навчального корпусу №1 ТНТУ ім. І. Пулюя,
реєстровий номер – 05408102.1.АААБИД701.5, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Руська, 56, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2017: 259,56 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення тамбура площею 2,0 м2
на першому поверсі поліклініки ВМС з вбудованим спортивним комплексом
УСБУ, що перебуває на балансі Управління Служби безпеки України в Тернопільській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. У. Самчука, 1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-45-42. Телефакс
замовника конкурсу (0352) 52-45-42. Електронна адреса замовника конкурсу: usbu_
ter@ssu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.06.2017: 762,90 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель комплексного використання (офісної, виробничоскладської та складської нерухомості); об’єктами подібними до об’єктів оцінки № 2,
3 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів,
терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

№ 63 (1083)

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про повторне оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ.
Б) – 1 391,1 м2, гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е),
склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів: 762 776,75 грн станом на 31.03.2017.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2017.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2017 року о 14.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 28 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’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на
балансі ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27, (літ. Б).
Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус 23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.06.2017.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2017 року о 14.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 28 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’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач),
за адресою: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В). Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2017 року о 14.45 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 28 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’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект». Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні
засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.08.2017.
Конкурс відбудеться 28 серпня 2017 року о 14.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 21 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 28 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 конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для укладення договору оренди.
№ Назва об’єкта ПлоПлатник робіт з оцінки Орієнтовна
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове 20,4 м. Київ, вул. Флорен- ДП «УКРІНВЕСТБУД» ТОВ «Ксенко»
31.07.17
приміщення
ції, 1/11
2 Частина не- 2,0 м. Київ, вул. Інститут- Міністерство внуАБ «Укргазбанк»
31.08.17
житлового
ська, 29/3
трішніх справ України
приміщення
3 Нежитлове 47,4 м. Київ, бульв. Л.
ДП УДНДІ проектуван- ТОВ «Клеймон»
31.08.17
приміщення
Українки, 26
ня міст «ДІПРОМІСТО»
4 Бетонне по- 80,0 м. Київ, вул. Мельни- КНУ ім. Т. Шевченка ТОВ «Київфуд-сервіс» 31.08.17
криття
кова, 36/1
5 Нежитлове 17,0 м. Київ, вул. С. Пет- ДП «КИЇВДІПРОТОВ «Орган Сертифіка- 31.07.17
приміщення
люри, 15, корпус «Б» ТРАНС»
ції «Персонал-Експерт»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати для продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта Балансоутримувач
Платник робіт з Орієнтовна
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина стіни нежит- 2,16 м. Київ, вул. Пи- НПУ ім. М. П. Драго- ТОВ «Інтер Аутдор» 31.05.17
лового приміщення
рогова, 9
манова
2 Частина стіни нежит- 2,16 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драго- ТОВ «Інтер Аутдор» 31.05.17
лового приміщення
генєвська, 3/9
манова
3 Частина стіни нежит- 4,32 м. Київ, вул. Тур- НПУ ім. М. П. Драго- ТОВ «Інтер Аутдор» 31.05.17
лового приміщення
генєвська, 8/14 манова
4 Частина нежитлового 2,0 м. Київ, вул. М. Київський технікум
ТОВ «МПС
30.09.17
приміщення
Раєвського, 23а електронних приладів «Постірай-Ка!»
5 Нежитлове при251,8 м. Київ, вул. Ле- КНУ ім. Т. Шевченка ТОВ «УК «Олексан- 31.07.17
міщення
вандовська, 6
дрійська гімназія»
Конкурси відбудуться 30 серпня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 22 серпня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 30 серпня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть 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 конкурсах 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 конкурсах (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 – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина стіни нежитлового приміщення є: нерухоме майно для розміщення рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – бетонне покриття є: майданчик.

полтавська область
Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області скасовує підсумки
проведення конкурсу, оголошеного в газеті «Відомості приватизації» від 07.06.2017
№ 43-44 (1063-1064), що відбувся в регіональному відділенні 22 червня 2017 року
по об’єкту:
цілісний майновий комплекс ДП «Полтавський лікеро-горілчаний завод»
за адресою: вул. Зіньківська, 3, м. Полтава.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсу
з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта: цілісний майновий комплекс державного підприємства «Полтавський лікеро-горілчаний завод». Місцезнаходження об’єкта: вул.
Зіньківська, 3, м. Полтава, 39006. Балансоутримувач: Товариство з обмеженою
відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія». Мета оцінки: визначення
оціночної вартості основних засобів цілісного майнового комплексу з метою продовження терміну дії договору оренди цілісного майнового комплексу державного
підприємства «Полтавський лікеро-горілчаний завод».
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 11.01. Дистиляція,
ректифікація та змішування спиртних напоїв.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи – 2 од.,
будівлі, споруди, передавальні пристрої – 37 од., інструмент, прилади, інвентар,
меблі – 176 од., машини та обладнання – 458 од., транспортні засоби – 23 од., інші
основні засоби – 5 од.; незавершені капітальні інвестиції – 18 од.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на 31.07.2017: основні засоби –
2 374, 6 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції – 30, 41 тис. грн.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: 20 700 м2. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): вул. Зіньківська, 3, м. Полтава, 36009. Цільове
призначення земельної(их) ділянки(ок): землі промисловості. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): постійне користування. Нормативна грошова оцінка
земельної(их) ділянки(ок): 12 461,81 тис. грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2017.
Строк виконання робіт: 20 календарних днів (у разі необхідності – 7 календарних днів для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська дистрибуційна компанія».
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі документи, які
повинні відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення):
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і повинна містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних пропозиціях перетендент повинен обов'язково зазначати загальну вартість
робіт і у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною Фондом
державного майна України, регіональне відділення інформує про середні значення
ціни послуг з оцінки майна: цілісний майновий комплекс – 28 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кім. 415) до 23.08.2017 включно.
Конкурс, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, відбудуться у
Регіональному відділенні ФДМУ по Полтавській області 31.08.2017 о 14.00
год., за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
поверх 4, кім. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, поверх 4, кім. 417. Телефон для
довідок (05322) 2-89-58.
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Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

Продовження таблиці

Значення показника

00130872
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
69006, м. ЗАПОРІЖЖЯ, вул. ДОБРОЛЮБОВА, 20
Розмір статутного капіталу товариства, грн
149 185 800,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 491 859
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
25,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
728 236 052,26
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
3 817
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3 540,0281
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
14 137 011
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 856 839

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
9764306
9115292
107,12
-58815

4
7297957
9829066
74,25
-4024248

5
14137011
11538801
122,52
2284367

7282541
4760018
6104
0
12042559

11031643
3537233
946
0
14568876

10008136
9848703
666
0
19856839

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

18
19

Значення показника

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
16042678
15916388
100,79
43972

4
22301740
21826026
102,18
-573308

5
28006778
27430194
102,1
471159

2643860
1185126
306
0
3828986

2793617
1756739
315
0
4550356

3287001
2233444
68
0
5520445

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
45484
28465
159,8
86

4
73145
49419
148
2271

5
56307
34432
163,5
708

27328
25554
0
0
52882

28035
28693
0
0
56728

27414
26166
0
0
53580

39175
0
0
13707

41385
0
2420
12923

40615
0
3820
9145

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн
ПАСИВ
Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Над номером працювали:
Т. М. утеченко
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

7540155
204914
447464
3850026
1428
12042559

7994421
212872
1183347
5178236
0
14568876

10231569
279494
939764
8406012
0
19856839

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «ПФТС»
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
31.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

1501620
33994
345312
1948060
0
3828986

1873274
29164
396117
2251801
0
4550356

2344433
115708
199425
2860879
0
5520445

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Природоохоронна діяльність здійснюється відповідно до екологічного законодавства України. Природоохоронне обладнання та земельна ділянка перебувають
у задовільному стані
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство немає
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «ПФТС»
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
277-50-00
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
31.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

Значення показника

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

10
11
12
13
14
15

1
14
15

22607719
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
Місцезнаходження товариства
46023, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., М.ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 6
Розмір статутного капіталу товариства, грн
25 888 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
99 543 480
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
96,129
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
95 561 740,80
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
599
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
14,0991
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
56 307
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
53 580

3

2

Продовження таблиці

23359034
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»
Місцезнаходження товариства
49107, м. ДНІПРО, ШОСЕ ЗАПОРІЗЬКЕ, 22
Розмір статутного капіталу товариства, грн
59 916 170,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 497 906
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
25,00
Номінальна вартість однієї акції, грн
10,00
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
490 054 926,96
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
5 843
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
618,3888
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій
України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
28 006 778
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
5 520 445
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Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

2

3
0
52882

4
0
56728

5
0
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ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів за 2016 рік становлять 2,799 т, за які нараховано екологічний
податок в сумі 655,45 грн.
Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підприємства ведеться періодичний контроль за обсягами викидів відповідно до умов,
які встановлюються в дозволі на викиди № 61101100000 – 8. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів
за І кв. 2017 рік становлять 3,941 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 1585,11 грн. Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти за 2016 рік становлять 0,6 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 63,84 грн. Обсяги скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об’єкти за І кв. 2017 рік становлять 0,15 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 19,49 грн.
Відходи І – ІУ класу небезпеки зберігаються на спеціально відведеному приміщенні у спеціальній тарі. Обсяги утворення відходів протягом 2016 року
становлять 1,302 т, за які нараховано екологічний податок в сумі 2 789 грн.
Відходи І – ІУ класу небезпеки протягом 2016 року утилізовано спеціалізованими організаціями, за що сплачено 100 000 грн.
Заборгованість зі сплати екологічного податку відсутня
Виробництво обладнано 13 установками очищення вентиляційних викидів від домішок пилу, стан обладнання задовільний, установки паспортизовані та
зареєстровані, ступінь очищення становить від 90 до 98%
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Відсутнє провадження у справі про банкрутство

№
з/п
1
2
3
4
5
6

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська міжбанківська валютна біржа
Місцезнаходження фондової біржі
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
Телефон для довідок
461-54-34
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
06.09.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – АПЦ
аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів
і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних
осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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