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

Продаж об’єктів групи А
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область
Приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2 за адресою: 10004, Житомирська обл.,
м. Житомир, просп. Миру, 57. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні, за 348 168,00 грн, у т. ч. ПДВ – 58 028,00 грн.

Сумська область
Нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д, що обліковувався на балансі ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948». Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за
290 580 грн, у т. ч. ПДВ – 48 430,00 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Сумська область
Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною
площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г), зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь) за адресою: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська
обл. Приватизовано фізичною особою за 758 352,00 грн, у т. ч. ПДВ – 126 392,00 грн.

Тернопільська область
Група інвентарних об’єктів у складі: прохідна під літ. «Б» загальною площею 26,6 м2, пожежний резервуар літ. «В» загальною площею 36,0 м2, пожежний резервуар літ. «Г» загальною площею 36,0 м2, туалет
під літ. «Д» загальною площею 3,2 м2 за адресою: 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці,
вул. Винниченка, 2б. Приватизовано фізичною особою за 43 282,80 грн, у т. ч. ПДВ – 7 213,80 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 08.12.2017 № 1853)

Черкаська область
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої промисловості» за адресою:
18036, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1.

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 11.01.2018 № 36)

Запорізька область
Окреме індивідуально визначене майно, у складі: прохідна, інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м2; вагова,
інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад, інв. № 10101453, літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для піску та щебеню, інв. № 10201376, літ. Г; склад пропану-бутану, інв. № 10100967, літ. Д; насосна станція буд/бази,
інв. № 10100965, літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні, інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 м2; будівля
механічної майстерні, інв. № 10100968, літ. З, 411,4 м2; склад ацетилену, інв. № 10100966, літ. И, 51,7 м2;
будівля майстерні та складу «ЕМО», інв. № 10100970, літ. К, 756,7 м2; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція, інв. № 10201369, літ. М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971, літ. Н, 1 138,7 м2;
будівля столярної майстерні, інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2; навіс, інв. № 10201734, літ. П; будівля по
виробництву монтажних елементів, інв. № 10100969, літ. Р, 514,3 м2; будівля складу 5, 5а, лабораторнобудівельної бази, інв. № 10100964, літ. Т, 1 197,2 м2; навіс, інв. № 10201733, літ. С; загальний санвузол,
інв. № 10100974, літ. У; ворота, інв. № 10201370, № 1; паркан, інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол,
інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4; яма для вапна,
інв. № 10201364, № 5; опалювальна система, інв. № 10300808, № 6; протипожежний резервуар, інв.
№ 10201368, № 7; ваги підлогові, інв. № 10634655, № 8; автошляхи, інв. № 10201371, I; бетонні майданчики, інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція, інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для
води, інв. № 10201367, № 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар, інв.
№ 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60х4 – 629 м, труба діаметр 48х3,5 – 330 м,
труба діаметр 34х3,5 – 155 м, труба діаметр 42х4 – 40 м, труба діаметр 28х3 – 225 м), інв. № 10300807;
зливна каналізація (складається з 7 окремих ліній – 180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром
150, з’єднаних муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 – 292 м, труба
азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв. № 10300805; гідратна мережа: труба діаметр 114х6 – 195 м, труба
діаметр 114х6 – 345 м, труба діаметр 83х4 – 40 м, труба діаметр 60х4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметр 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба
азбоцементна діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних мереж: кабель АВВГ
4х10 – 280 м, АВВГ 3х25+16 – 400 м, АВВГ 3х50+25 – 95 м, АВВГ 3х70+35 – 365 м, АВВГ 3х95+50 – 90 м,
АВВГ 3х120+70 – 710 м, АВВГ 27х2,5– 110 м, АВВГ 5х2,5 – 120 м, труба азбоцементана діаметр 100 –
170м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4х25 – 820 м; труба азбоцементна діаметр
150 – 40 м, інв. № 10300801 за адресою: м. Запоріжжя, пл. Запорізька, 9, що перебуває на балансі ПАТ
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (код за ЄДРПОУ 00191230).

Черкаська область

Частина будівлі побутового призначення для механізаторів, А-1, площею 73,1 м2 за адресою: 20731,
Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33в, що перебуває на балансі Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних наук України» (код за ЄДРПОУ 14198402).

Оголошення про вивчення попиту
Житомирська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – нежитлова будівля колишньої їдальні
за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, смт Новоозерянка, вул. Заводська, 1, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Озерянський комбінат залізобетонних гідротехнічних
конструкцій» та залишилась на його балансі.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом загальною площею 1 469,3 м2, 1981
року будівництва, не використовується за призначенням. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі незадовільний, інженерні мережі відсутні. Земельна ділянка окремо під об’єкт не
виділена. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,1032 га.
Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за телефоном (0412) 42-04-16.

Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування
оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області.

Херсонська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкт державної власності групи А разом із земельною ділянкою – група інвентарних об’єктів АЗС № 3 (будівлі,
споруди, майно) за адресою: вул. Садова, 43, м. Херсон, Херсонська обл. Зазначена група інвентарних
об’єктів на теперішній час не використовується. Майно АЗС фізично та функціонально застаріле.
Балансоутримувач відсутній.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 49,1 м2.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування
цього оголошення за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, e-mail: kherson@spfu.gov.ua, РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Дніпропетровська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкти
державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Нежитлова будівля (колишня будівля митниці) разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 210.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля площею 124 м2. Дах чотирисхилий, вкритий шифером, є горище, ґанок, на вікнах грати, вхідні двері дерев’яні під навісом. До
будинку підведені комунікації (централізоване електропостачання, опалення), є сигналізація. У будівлі
є 8 кімнат, коридор та санвузол. Орієнтовна площа земельної ділянки – 169,0 м2.
2. Будівля їдальні № 15 разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Широківське шосе, 148а.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля з підвалом, літ. А-1, фундамент бутобетонний, стіни цегляні, перегородки дерев’яні, покрівля азбошифер, загальна площа – 556,6 м2, обладнана центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, радіо, телефоном. Орієнтовна площа земельної
ділянки – 431 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефоном (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з дня публікації
оголошення на адресу: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Запорізька область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі об’єкти
державної власності групи А разом із земельними ділянками:
1. Склад цементу, літ. Л, загальною площею 187,7 м2, навіс, літ. Л1, за адресою: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 77а, що перебуває на балансі ТОВ «МК-ПРОФІ» (код
за ЄДРПОУ 32340982).
Відомості про об’єкт: окремо розташовані споруди виробничого призначення, що під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Запоріжбуд».
Склад цементу літ. Л: фундамент монолітний, залізобетонний; стіни – рифлені, металеві листи; перегородки – металеві листи; покрівля металева; перекриття – металеві балки; підлога бетонна; сходи
металеві; рік побудови – 1970; знос – 45 %.
Навіс літ. Л1: стовпи металеві забетоновані; стіни – рифлені металеві листи; покрівля – металеві
листи; знос – 30 %.
Майно передано в оренду юридичній особі з метою розміщення складу.
Орієнтовна площа земельної ділянки під забудовою – 200,0 м2. Земельна ділянка під зазначеним
об’єктом не виділена.
2. Виробнича будівля, літ. А, площею 827,5 м2; мийка, літ. Б, площею 39,0 м2; майстерня, літ.
З, площею 74,9 м2; склад, літ. П, площею 12,0 м2; склад, літ. Р, площею 15,4 м2; склад, літ. С,
площею 18,7 м2; майстерня, літ. М, площею 12,5 м2; гараж, літ. О, площею 52,8 м2; гараж, літ.
У, площею 45,2 м2; склади, літ. Н, Т, Ч, Ю, Я; навіс, літ. Ш; ворота № 1, 3, 6, 7, 8, 9; майданчик
під обладнання № 2; оглядова яма № 4; вапняна яма № 5; паркан № 11; замощення I за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Зої Космодем’янської, 4, що в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу
ЗАТ «Запоріжбуд», код за ЄДРПОУ 01239559. Роки побудови: з 1930 до 1970. Знос: від 40 до 77 %. Об’єкти
виробничого призначення розташовані у Вознесенівському районі м. Запоріжжя. Орієнтовна площа земельної ділянки під забудовою – 1 200,0 м2. Земельна ділянка окремо під об’єктами не виділена.
3. Підвал (склад), літ. В, загальною площею 82,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
38, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»,
код за ЄДРПОУ 00191247. Рік побудови – 1952. Підвал (склад) розташований у дворі житлового будинку.
Фундамент бутобетонний. Стіни цегляні. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога бетонна. Орієнтовна
площа земельної ділянки під забудовою – 100,0 м2. Земельна ділянка окремо під об’єктом не виділена.
4. Підвал (гараж), літ. Д, загальною площею 42,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний,
38, що в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Запорізький сталепрокатний завод»,
код за ЄДРПОУ 00191247. Рік побудови – 1952. Підвал (гараж) розташований у дворі житлового будинку.
Фундамент бутобетонний. Стіни цегляні. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога бетонна. Орієнтовна
площа земельної ділянки під забудовою – 50,0 м2. Земельна ділянка окремо під об’єктом не виділена.
Більш детальну інформацію про об’єкти можна отримати за телефонами: (061) 226-07-75, 226-07-76.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з дати опублікування цього оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26).
Адреса об’єкта: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а.
Балансоутримувач: КСП «Селидівське» (код за ЄДРПОУ 00848196).
Адреса балансоутримувача: 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка,
вул. Широка.
Відомості про об’єкт нерухомості: загальна площа приміщень – 228,1 м2; фундамент – камінь, ґанок – цегла, стіни – гіпсоблок (стіни прибудови – шлакоблок), покрівля – азбестові листи, перекриття – дерево, підлога – цемент. Інженерні комунікації – електропостачання. Стан об’єкта незадовільний,
потребує відновлювального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 97 278,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 116 733,60 грн.
ПДВ – 19 455,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечити упорядкування прилеглої до об’єкта території;
здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом 6 місяців після підписання акта передачі державного майна; вирішити
питання землекористування згідно з вимогами чинного законодавства протягом 2 років після набуття


Продаж об'єктів групи В
ІНФОРМАЦІЯ
про результати приватизації об’єкта групи В – державного
підприємства «Криворізьке «Райагропроменерго»

(адреса: с. Коломійцеве, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл.)
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Криворізьке «Райагропроменерго»
приватизовано шляхом викупу майна товариством з обмеженою відповідальністю «КРИВОРІЗЬКЕ
ПРОМЕНЕРГО», яке було створене працівниками цього державного підприємства та прирівняними до них особами.
Вартість майна, яке було викуплено, становить 42 376,80 грн, у т. ч. ПДВ – 7 062,80 грн.

Фонд державного
майна України –
національний оператор
інвестиційних процесів

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

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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права власності на об’єкт; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта 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 11 673,36 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій
області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 16.02.2018. 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 Центральної універсальної біржі: https://
centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) 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 – 12.02.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Центральної універсальної біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить
1 167,34 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
hh 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 ПДВ – 579 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 694 800,00 грн.
ПДВ – 115 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом 6
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 купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з 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 під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій
області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16.02.2018. 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 – 12.02.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 6 948,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh 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, 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 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 ПДВ – 425 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 510 000,00 грн.
ПДВ – 85 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
з моменту закінчення терміну дії договору оренди № 6348/2016 від 31.08.2016
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; до нового власника переходять права та обов’язки за договором оренди; забезпечити дотримання
санітарних норм під час експлуатації об’єкта; здійснити державну реєстрацію права
власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом 6 місяців
після підписання акта передачі державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта та в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по
Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків
покупця згідно з законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 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 під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській
області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій
області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16.02.2018. Час внесення цінових пропозицій
(початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

22 січня 2018 року

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 – 12.02.2018 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 5 100,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною площею
97,9 м2 (колишня лазня).
Адреса об’єкта: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка,
вул. Вільямса, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Агрофірма Степове». Ідентифікаційний код балансо
утримувача 00848664. Адреса балансоутримувача: 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Тичини, 19.
Відомості про об’єкт нерухомості: нежитлові приміщення № 1 – № 9 загальною
площею 97,9 м2 (колишня лазня), що займають частину одноповерхової будівлі,
в іншій частині якої розташовано діючий магазин, рік побудови – 1969. Фундамент –
шлакобетон, стіни – цегла, покрівля – толь, підлога – метласька плитка. Стан об’єкта
незадовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 900,00 грн, ПДВ – 9 780,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта; забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт згідно з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта передачі об’єкта; подальше відчуження та
передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження,
відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівліпродажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 868,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 16.02.2018. Час початку аукціону – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –12.02.2018
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: адміністративна будівля загальною площею 539,0 м2
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській області
(ЄДРПОУ за 02361417), 54001, м. Миколаїв, вул. Спаська,75.
Відомості про об’єкти нерухомості: адміністративна будівля загальною площею
539,0 м2 (загальна площа нежитлових приміщень 1-го поверху – 235,5 м2; 2-го поверху – 243,2 м2; підвальних приміщень – 60,3 м2). Двоповерхова цегляна будівля
з підвалом.
На дату оголошення аукціону частина приміщень будівлі перебуває в оренді: 83,8 м2
1-го поверху терміном до 18.02.2019; 114,5 м2 1-го поверху та підвалу терміном до
28.01.2020; 51,7 м2 1-го поверху терміном до 27.10.2020.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом приватизації площею
0,1589 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування. Обмеження на використання земельної
ділянки відсутні. Кадастровий номер земельної ділянки 4821755100: 03:005: 0039.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 785 862,00 грн, у т. ч.: ціна нерухомого майна – 675 379,00 грн; ціна земельної ділянки – 110 483,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 943 034,40 грн, у т. ч. ПДВ –
157 172,40 грн.
Умови продажу: сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації разом із земельною
ділянкою протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою в установленому законом порядку; подальше використання
об’єкта визначає покупець. Укладені до приватизації договори оренди зберігають
чинність для нового власника. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, та відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 94 303,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315068016233, одержувач: РВ ФДМУ по
Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184003000049,
одержувач: РВ ФДМУ по Миколаївській області, код 20917284, банк одержувача: ГУДКСУ у Миколаївській області, МФО 826013.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Миколаївською
філією товарної біржі «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua). Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.02.2018 включно.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до «Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни», затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт товарної біржі «Катеринославська»: https://
torgi.tbe.com.ua цілодобово. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Миколаївської філії товарної біржі
«Катеринославська» (54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 3в) оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування у супроводженні представників РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Миколаївській філії товарної біржі «Катеринославська» за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 3в, тел.: (0512)
36-82-76, 36-65-55 та в РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 14, тел. (0512) 47-04-16.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
hh 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 комуні
кації – автономне опалення, електропостачання в неробочому 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.
Умови продажу об’єкта приватизації: 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.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, 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’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 08 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.02.2018 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,
зі змінами.
Заяви 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 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
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, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
hh 1. Назва об’єкта: будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, «Гловашівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об'єкт: одноповерхова окремо розташована цегляна будівля.
Конструктивна схема будівлі: з повздовжніми опорними стінами із дерев’яними перекриттям та підлогою, азбестоцементною покрівлею, обладнана системою електропостачання (в неробочому стані). Фізичний знос об’єкта – 38 %. Об’єкт перебуває на
території залізничної станції, в периферійній частині села, в зоні житлової забудови.
До будівлі є під’їзд для автотранспорту з можливістю стоянки для автомобілів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 680,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
4 280,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 568,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
hh 2. Назва об’єкта: нежитлова будівля, магазин загальною площею 36,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Тростянецький р-н, Кам’янська сільська рада,
«Бакирівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об'єкт: окремо розташована цегляна будівля із залізобетонним
перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, бетонною підлогою, обладнана системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується останніх п’ять років. Фізичний
знос об’єкта – 54 %. Будівля об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із твердим
покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції,
поблизу населеного пункту с. Кам’янка.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 120,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
3 520,00 грн.
Грошові кошти в сумі 2 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України,
м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
hh 3. Назва об’єкта: магазин № 43 загальною площею 37,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с/р Верхньосироватська, Золотницький станція, будинок 43.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об'єкт: окремо розташована, цегляна, із залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, обладнана системою електропостачання. Об’єкт
не експлуатується протягом останніх 5 років. Фізичний знос об’єкта – 54 %. Будівля
об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям для автотранспорту.
Об’єкт перебуває на території залізничної станції (наявний пішохідний потік користувачів залізницею), поблизу населених пунктів с. Стінка, с. Залізняк.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 960,00 грн, у т. ч. ПДВ  –
3 660,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 196,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, 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’єктів: подальше використання об’єктів визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єктів дотримання екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єктів приватизації (нерухомого
майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт 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 приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 08 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.02.2018 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, зі змінами.
Заяви 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 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8,
10-:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10:-15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2, рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 386 040,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 321 700,00 грн; ПДВ  –
64 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний термін за актом передачі;
здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому законодавством порядку; надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за
виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в заставу
покупцем об’єкта до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки
після повної сплати за об’єкт за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
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№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 38 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592 зі
змінами.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

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

Продаж об’єктів групи Д
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва –
м’ясокомбінату разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво м’ясокомбінату
разом земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. Підгородська, буд. б/н.
Баласоутримувач об’єкта: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва
(ОНБ) входять: корпус № 1 (літ. А) площею забудови 8 236,9 м2, котельня (літ. Б) площею забудови 971,1 м2, корпус 2 (літ. В) площею забудови 1 326,1 м2, корпус № 3 (літ.
Г) площею забудови 470,6 м2 та колодязь літ. К, виконаний з бетонних кілець діаметром
1,5 м. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва частина об’єктів, що входять до
складу ОНБ, перебувають у зруйнованому стані. У будівлях корпусу № 1 (літ. А), котельні
(літ. Б) та корпусу 2 (літ. В) наявні лише стовпчасті залізобетонні фундаменти. У будівлі
корпусу № 3 (літ. Г) фундамент монолітний, стіни монолітні залізобетонні, перегородки
монолітні залізобетонні. Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному
майданчику відсутні. Тимчасові та постійні будівлі і споруди на будівельному майданчику
відсутні. Відводи та вводи комунікацій, які належать ОНБ і призначені для забезпечення
його водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами в період будівництва,
відсутні. Відстань від меж ОНБ до дороги загального користування – 800 м.
Початок будівництва – 1989 р., припинення будівельних робіт – 1992 р.
Ступінь будівельної готовності об’єкта: 4 %.
Відомості про земельну ділянку: площа – 20,0000 га; кадастровий номер
2122783800:02:001:0046. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: для будівництва
та обслуговування будівель харчової промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 7 314 001,00 грн, у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 1,00 грн, вартість
земельної ділянки без урахування ПДВ – 7 314 000,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 1 462 800,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 8 776 801,20 грн.
Умови продажу об’єкта аукціону:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту підписання
акта приймання-передачі здійснити розбирання об’єкта; забезпечити виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час розбирання об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством України. Зміна цільового
призначення земельної ділянки може бути здійснена відповідно до чинного законодавства України; подальше відчуження незавершеного будівництва м’ясокомбінату
та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 877 680,12 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 16 лютого 2018 року.
Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
12 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в акціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді
(0312) 61-38-83.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh 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: 3-поверхова будівля 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 виконувались.
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 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.
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.
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.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації 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’єктів малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 08 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.02.2018 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, зі змінами.
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 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
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, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька
обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 25 од. нерухомості загальною площею
5 669,5 м2: корпус № 1 літ. А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею 223,9 м2,
корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2, корпус
№ 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній кінотеатр
літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2,
дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею 98,0 м2, сарайкомора літ. Л-1 площею 39,7 м2, диско-клуб літ. Н-1 площею 79,9 м2, котельня літ. О-1
площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня літ. Т-2 площею
1 980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет літ. Ф-1 площею
17,8 м2, туалет (літ. Ц-1) площею 24,0 м2, туалет (літ. Х-1) площею 24,8 м2, навіс (літ.
Ч-1), навіс (літ. Ы-1), альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Роки побудови – 1958,
1973, 1987. Все нерухоме майно потребує капітального ремонту. Площа земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 671 000,00 грн, ПДВ – 534 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 205 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Провести капітальний ремонт об’єкта протягом 2 років після набуття права
власності на об’єкт.
2. Після завершення робіт з капітального ремонту зберігати основний профіль
(вид) діяльності об’єкта.
3. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт.
4. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
5. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна.
6. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця
згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 ГУ
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 320 520,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592 (зі змінами).
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва під розбирання
hh 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 бетонний стрічковий фундамент, який слугує стінами підвалу висотою 2,3 м.
Фундамент облаштований під розміщення підвалу на три приміщення. Поруч з фундаментом знаходяться залишки керамзитобетонних стін будинку. Ґрунт виїмки будівельного котловану не вивозися, розміщений в межах земельної ділянки, на площі 550 м2.
Будівництво об’єкта розпочато у 1983 році. Будівництво не завершено і припинено в
1989 році через відсутность коштів. Проектна документація не збереглася. Інженерні
мережі до будівництва не підведені.
Об’єкт розташований в південній периферійній частині населеного пункту, має
пішохідну та автотранспортну доступність. Вулиця має тверде покриття, забезпечена інженерними комунікаціями: електрифікація, газифікація, централізоване водопостачання.
На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не проводились.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа забудованої земельної ділянки –
1 224,0 м2, у т. ч. під будівлею – 107,0 м2. 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 об’єкта незавершеного будівництва – 1,00 грн; ціна земельної
ділянки, на якій розташований об’єкта незавершеного будівництва, – 12 534,00 грн.
ПДВ – 2 507,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта незавершеного будівництва – 1,20
грн; ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 15 040,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом трьох
років з моменту підписання акта приймання-передавання.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час розбирання об’єкта.
3. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, 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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
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.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації 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’єктів приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 08 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.02.2018 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 25.092015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви 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 примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації 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, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542)
36-11-32.

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

Продаж об’єктів групи Ж
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 02 березня 2018 року, час внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 лютого 2018 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9)
та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан Театральний,
1, 6-й поверх, кімн. 20).

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» 16 лютого 2018 року. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
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 – 12 лютого 2018 року до
17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 32 052,00 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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта приватизації: їдальня-магазин з обладнанням
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17.
Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл.,
Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна,16).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять господарські
будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 22,0 м2 та погріб
загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35362 (1976 р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний стан обладнання – незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, кадастровий
№ 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єктів –
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00. ПДВ – 12 011,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 72 070,80 грн,
у т. ч.: об’єктів – 30 608,40 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га – 41 462,40
грн з ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: без збереження профілю діяльності; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну
реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку в установленому
законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього природного 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.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час 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 7 207,08 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 – 12 лютого 2018 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 16 лютого 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).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта приватизації державної власності – єдиного
майнового комплексу колишнього державного
підприємства «ІНІН»
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН»
Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України». Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул.Височана, 18.
Види діяльності об’єкта: виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у т. ч. автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання зношене,
застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді згідно з договором
оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове, збиток
за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки: 2014 рік: – 5 %,
2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %.
Статутний капітал становить 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у т. ч.: 9 – адміністративноуправлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).

22 січня 2018 року
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відомості
приватизації

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 грн (один
мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто гривень), у т. ч.: державна частка
27,47 % – 313 560,00 грн (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят гривень); частка орендаря 72,53 % – 827 830,00 грн (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот тридцять гривень).
ПДВ – 228 278,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668,00 (один
мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі
27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орендарю –
підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу об’єкта
приватизації; для покупця зберігаються чинними умови договору оренди № 31/04 від
22.06.2004 зі змінами та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»; збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виробництво
паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна діяльність; друкування
іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівліпродажу; збереження чисельності працюючих у кількості не менше 22 осіб (з яких
мінімум 50 % інваліди) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу;
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу
Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством пе-

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж,
які будуть виставлені на продаж у 2018 році
(затверджений наказом ФДМУ від 10.01.2018 № 28)
№
з/п

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

Орієнтовна дата
продажу

Група А (ОІВМ)
Вінницька область
1 Одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2, Хмільницький р-н, с. Качанівка,
вул. Кошового, 16, Жданівська сільська рада, (04331633)
2 Будівля їдальні літ. А, веранда літ. а, прибудова літ. а1 загальною площею 156,5 м2, (разом
із земельною ділянкою), м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288, ПрАТ «Шаргородське АТП10528», (13335481)
3 Будівля лазні літ. А з прибудовою літ. а загальною площею 182,3 м2, Тростянецький р-н,
с. Буди, вул. Незалежності, 37а
4 Одноповерхова будівля площею 458,4 м2 (разом із земельною ділянкою), м. Ладижин,
вул. Набережна, 8а, ПП «Електа» (00708182)
5 Центральний склад, навіс № 2 літ. В загальною площею 424,1 м2; гаражі літ. Г, загальною
площею 183,1 м2; майстерня МЗМ літ. Д загальною площею 363,4 м2 (разом із земельною
ділянкою), Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Промислова, 9, не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне підприємство № 9 «Електромонтаж» (00121790)
6 Виробнича будівля складу № 2 літ. А загальною площею 65,3 м2 та будівля сторожової будки
літ. Б загальною площею 7,7 м2, Шаргородский р-н, с. Рахни Лісові, вул. Центральна, 121
(разом із земельною ділянкою), Вінницька філія ПАТ «Укртелеком» (01182204)
7 Вагон пересувний 1990 р. в., Іллінецький р-н, с. Жорнище, вул. Бойка, ПАТ «Жорнище»
(00414210)
8 Будинок побуту з прибудовами літ. А, А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2, загальною площею
131,1 м2, паркан, разом із земельною ділянкою, Барський р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 25,
ПАТ «Вінниччина» (00414150)
9 Будівля контори загальною площею 802,8 м2 (разом із земельною ділянкою), м. Немирів,
вул. Українська, 2, Вінницька філія ПАТ «Укртелеком» (01182204)
10 Виробнича будівля складу № 1 літ. А загальною площею 94,0 м2 (разом із земельною
ділянкою), Шаргородский р-н, с. Рахни Лісові, вул. Макаренка, 32а, Вінницька філія
ПАТ «Укртелеком» (01182204)
11 Будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею
1 127,4 м2 разом із земельною ділянкою, м. Хмільник, вул. Столярчука, 21, ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» (35797976)
12 Приміщення № 5 загальною площею 106,8 м2 в будівлі гаража літ. «Б», запасні частини –
1 550 од., матеріали – 3 101 од. та МШП – 2 121 од., м. Вінниця, вул. Максимовича, 21,
ПрАТ «Вінницьке АТП 10554» (05482245)
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Волинська область
13 Склад для зберігання готової продукції, реєстр. № 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2
(разом із земельною ділянкою); Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. КаміньКаширський, вул. Ковельська,114а. Балансоутримувач – ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод», код за ЄДРПОУ 05383767
14 Будівля компресорного цеху ліквідованої газокомпресорної станції (ГКС-3) загальною площею 1 723,1 м2, що перебуває на балансі ТОВ «Базальт», за адресою: 44101, Волинська
обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 57. Балансоутримувач – ТОВ «Базальт» (перереєстроване з
ВАТ «Ратногазбуд»), код за ЄДРПОУ 13346680
15 Окреме індивідуально визначене майно – підвальне приміщення під будівлею їдальні (М-2) загальною площею 250,8 м2 за адресою: 45006, Волинська обл., м. Ковель, вул. Володимирська,
154. Балансоутримувач – ТДВ «АТП 10706», код за ЄДРПОУ 05461119
16 Нежитлове приміщення – гараж (літер В-1) загальною площею 77,6 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: 45701, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська,
5. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Горохівському
районі Волинської області, код за ЄДРПОУ 38031391
17 Окреме індивідуально визначене майно – будівля, цех механічного обезвожування осаду (літер
І-2), загальна площа – 693,1 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Карбишева,
3.Балансоутримувач – ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика», код за ЄДРПОУ 38272943
18 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля адмінбудинку (літер Д-2) загальною площею
728,2 м2 та ремонтні бокси з операторною АЗС (літер Г-1) загальною площею 409,9 м2
за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Лідавська, 30. Балансоутримувач – відсутній
19 Під’їзна залізнична колія, що не увійшла під час приватизації до статутного капіталу ВАТ
«Оснастка», за адресою: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Балансоутримувач – ВАТ «Оснастка», код за ЄДРПОУ 05797977
20 Під’їзні залізничні колії, що не увійшли під час приватизації до статутного капіталу ВАТ
«Оснастка», за адресою: 45400,Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Луцька, 25. Балансоутримувач – ВАТ «Оснастка», код за ЄДРПОУ 05797977
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реєстрованого 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 Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і проведення аукціонів в електронній формі:
http://putb.if.ua (розділ Торги он-лайн аукціони). Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської
універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) 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.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 12 лютого 2018 року включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та
(0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019, м.ІваноФранківськ, вул.Василіянок, 48, 3-й поверх).

Продовження переліку

№
з/п

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

41 Кафе «Уют», що перебуває на балансі ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод»,
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 23/1
42 Лазня за адресою: м. Першотравенськ, вул. Молодіжна, 12
43 Нежитлові приміщення № 2, 3, 4, 5 в літ. В-1 площею 271,9 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 66, що перебуває на балансі Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106)
44 Нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а, на балансі ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат», код за ЄДРПОУ 00191023
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Донецька область
45 Нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26), 85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, буд. 86а, КСП «Селидівське» (00848196)
46 Нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2, що перебуває на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика», 87050, Володарський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13 (00851979)
47 Лазня-сауна з прибудовою, що перебувала на балансі КСП «Зірка» (ліквідоване), м. Маріуполь, вул. Зелена, 33
48 Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною ділянкою (0,0024 га) за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній просп. Леніна (просп.
Республіки), буд. 10/20, гараж б/н, на балансі Управління Державної казначейської служби у
м. Маріуполі Донецької області (37989721)
49 Будівля гаража загальною площею 170,6 м2, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 219, Національний банк України (00032106)
50 Нежитлові приміщення № 1-9 загальною площею 97,9 м2 (колишня лазня), 84393, Донецька обл., м. Краматорськ, смт Шабельківка, вул. Вільямса, 1, ТОВ «Агрофірма Степове»
(00848664)
51 Бокс № 2, О-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею
1031,9 м2, Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго», 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101 (00131245)
52 Нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху
№ 20-29 загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393, 4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672), ТДВ «СІНІАТ», Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й,
буд. 3 (00290601)
53 Бокс № 1, П-1 на території автотранспортного виробничого об’єднання загальною площею
1440,0 м2, Вуглегірська ТЕС ВП ПАТ «Центренерго», 84792, Донецька обл., Бахмутський р-н,
м. Світлодарськ, вул. Енергетиків, буд. 101 (00131245)
54 Група будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2, туалет
площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2,
огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5215 м2, на балансі ПАТ «Донецьке обласне
підприємство автобусних станцій», 87450, Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського,
48/18а (03113785)
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Житомирська область
55 Приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2 (10004, м. Житомир, просп. Миру,
Січень
57), ПрАТ «Житичі», код за ЄДРПОУ 02969627
56 Очисні споруди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 м2
Лютий
(літ. А), відстійник залізобетонний площею 63 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2
(літ. В), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г), розподільча камера площею 0,9 м2
(літ. Г1), приймальна камера площею 1,5 м2 (літ. Д), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е),
песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1), залізобетонний лоток 10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чавунна 1 200 пог. м) (літ. З) (Житомирська обл., Баранівський р-н,
Баранівське Державне лісомисливське господарство, Довбиське лісництво, квартал № 61),
ПрАТ «Мар’янівський склозавод», код за ЄДРПОУ 00480810
57 Частина майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба» у складі: будівля туалету, Вересень
сушильна камера, ізолятор, душова-пральня, гуртожиток, спальний корпус 5г, спальний
корпус 5в, спальний корпус 5а, спальний корпус 5б, кінотеатр літній, будиночок для дітей,
бесідка, водойма пожежна (Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська сільська
рада, Зарічанський лісгосп, квартал № 5, виділ 18), що орендується ПП «ЄВМ-Стандарт»,
код за ЄДРПОУ 31678345
58 Окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної стан- Жовтень
ції контейнерного типу № 11: будівля колишньої операторної загальною площею 21,8 м2
(літ. А), асфальтобетонна площадка площею 118,3 м2 (літ. ДП) разом із земельною ділянкою
(11711, Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в), балансоутримувач відсутній
59 Нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2 (Жи- Листопад
томирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7), П(ПО)СП «Кишинське», код за
ЄДРПОУ 5418655

Закарпатська область

Дніпропетровська область
21 Нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2, що перебуває на балансі ПАТ «ДТЄК Павлоградвугілля», за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Молодіжна
(Комсомольська), 36
22 Нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, А1-1) загальною площею 113,7 м2 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а. ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (191307)
23 Нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2
за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20, ВАТ «Дніпромлин» (ЄДРПОУ 951474) – ліквідовано
24 Нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2 за адресою: м. Кам’янське
(м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 9, на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», код за ЄДРПОУ 5393043
25 Нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. Ап/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» (191307)
26 Будівля магазину № 15; м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86; ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» (00191023)
27 Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частини вимощення
«І» площею 93,0 м2 за адресою: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8; ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 14309787)
28 Будівля гаража загальною площею 52,5 м2 (літ. А-1), м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55,
Головне управління статистики у Дніпропетровській області (2359946)
29 Магазин КП, Літ. А-1 за адресою: м. Дніпро, вул. Снігова, 9д, балансоутримувач – «Комбінат
виробничих підприємств»
30 Підстанція ПС-35/10 кВ; м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького (вул. Героїв Сталінграда),
106а; ТОВ «Дніпропетровський завод кранів та засобів механізації «Дніпрокран» (код за
ЄДРПОУ 1412845)
31 Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення І, огорожа № 1, 2
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1; ПрАТ «ДТЕК
Павлоградвугілля» (код за ЄДРПОУ 00178353)
32 Будівля, головний корпус (пункт харчування) А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення
І, огорожа № 1, ворота № 2-4 за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н,
м. Підгородне, вул. Центральна, 63п, що перебувають на балансі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код за ЄДРПОУ 23359034)
33 Нежитлові приміщення № 301-309 в літ. А-4 за адресою: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул.
Горького), 10/14, що перебували на балансі ВАТ «Дніпромлин»
34 Нежитлове приміщення № 56 у житловому будинку № 21 літ. А-4 на 1-му поверсі за адресою: м. Дніпро, вул. Дзвінка, 21
35 Будівля медпункту № 68 за адресою: м. Дніпро, вул. Повітряна, 5, балансоутримувач –
КП «Комбінат виробничих підприємств»
36 Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами літ. А’-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2,
вентшахтою літ. а’-1, ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2; м. Дніпро,
просп. Свободи, 187б. ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод»
(код за ЄДРПОУ 05393056)
37 Нежитлова будівля загальною площею 471,6 м2 за адресою: м. Кам’янське, вул. Соборна, 3а,
ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (5393043)
38 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2 загальною площею
1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.
СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV -1, склад літ.СЖ-1, загальною площею
176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння,
внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од. за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, на
балансі ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод», код за ЄДРПОУ 14313332
39 Спортивний комплекс за адресою: м. Дніпро, просп. Свободи, 67б, що перебуває на балансі
ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код за ЄДРПОУ 5393122)
40 Нежитлове приміщення № 1 в літ. В-1 площею 140,1 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Малиновського, 66, що перебуває на балансі Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106)

редбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів
про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт; новий власник стає правонаступником прав і обов’язків підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; подальше відчуження та передача в заставу покупцем
об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з
державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію заяви
17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на рахунок
№ 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 136 966,80 грн – гарантійний внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 16 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та за-

60 Перший поверх адмінбудівлі літ. А загальною площею приміщень 195,2 м2, Закарпатська
обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино, вул. Бенедиківська, 11; балансоутримувач – Мукачівське МУВГ, код за ЄДРПОУ 01033875
61 Група інвентарних об’єктів у складі: трансформаторна підстанція загальною площею приміщень 120,7 м2, інв. № 04; залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2 701 м, інв.
№ 18; гірничий об’єкт (кар’єр «Центральний»), інв. № 47; відкрита підстанція інв. № 05;
зелені насадження, інв. № 33; зовнішні каналізаційні мережі, інв. № 35; карти намиву загальною площею приміщень 68,8 м2, інв. № 37, Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 1;
ПАТ «Хустський кар’єр», код за ЄДРПОУ 05467613
62 Вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2, Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, балансоутримувач: ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код
за ЄДРПОУ 00153608
63 Група інвентарних об’єктів у складі: блок складів літ. В загальною площею 100,4 м2; корпус майстерні літ. Г-Г’ загальною площею 1 119,5 м2; мийка машин літ. Д площею 4,8 м2;
склад запчастин літ. И загальною площею 96,8 м2; прохідна літ. К загальною площею
12,3 м2 (разом із земельною ділянкою), Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Ракошино,
вул. Бенедиківська,11; балансоутримувач – Мукачіваське МУВГ, код за ЄДРПОУ 01033875
64 Будівля загальною площею 98,3 м2, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Бенедиківці,
вул. Бенедиківська, 13а; балансоутримувач – Мукачівське МУВГ, код за ЄДРПОУ 01033875

Червень
Червень

Липень
Серпень

Грудень

Запорізька область
65 Транспортний засіб, марка АЦ4.0/ЗИЛ 130, транспортний засіб, марка УАЗ3151, м. Запоріжжя, Південне шосе, 68а, ПАТ «Запоріжсталь», код за ЄДРПОУ 00191230
66 Склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ. Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості 241 од.; інше майно незнижувального запасу в кількості 1 927 од.,
м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60, ВАТ «АТП 12355», код за ЄДРПОУ 03116849
67 Окреме індивідуально визначене майно – окремо розташована двоповерхова будівля, м. Запоріжжя, вул. Тополіна, 39, передано в оренду ТОВ «Правова компанія Еквітас Лекс», код за
ЄДРПОУ 39505010
68 Окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди, м. Запоріжжя, Північне шосе,
45, передано суб’єкту господарювання за договором зберігання
69 Окреме індивідуально визначене майно – будівлі, м. Запоріжжя, Південне шосе, 77а, передано в оренду ТОВ «МК-ПРОФІ», код за ЄДРПОУ 32340982
70 Окреме індивідуально визначене майно – окремо розташовані споруди виробничого призначення, м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28

Березень
Квітень
Липень
Серпень
Вересень
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Івано-Франківська область
71 Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, номерний знак 74-73 ІВА, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31. Балансоутримувач – господарський підрозділ господарського управління ІваноФранківської ОДА, код за ЄДРПОУ 33427126
72 Електростанція дизельна на шасі автомобіля ЗІЛ-157, м. Івано-Франківськ, вул. Ребета, 2.
Балансоутримувач – Івано-Франківська філія ПАТ «Укртелеком»
73 Адміністративна будівля, м. Івано-Франківськ, вул. Отця Блавацького, 22. Балансоутримувач – ПАТ «Укрнафта», код за ЄДРПОУ 00135390
74 Будівлі гаражів, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 33. Балансоутримувач – Національний
банк України, код за ЄДРПОУ 00032106

Березень
Липень
Вересень
Листопад

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

80 Нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2; Київська обл., м. Васильків,
вул. Володимирська, 22; ПАТ «Васильківхлібопродукт»
81 Будівля недіючої лазні (137,6 м2); Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11; ТДВ «Терезине»
82 Будівля їдальні літ. «П» площею 1 299,2 м2; Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 94; ВАТ
«Ірпіньмаш», код за ЄДРПОУ 00240135
83 Нежитлова будівля (конюшня); Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Липнева; ПАТ «Племінний завод «Олександрівка», код за ЄДРПОУ 5407976
84 Будівля колишнього дитячого садка (літ. А) загальною площею 250,1 м2 з господарчим корпусом (літ. Б) загальною площею 50,4 м2; Київська обл., м. Біла Церква, вул. Пекарська, 13;
ДП ПАТ «Київхліб» Білоцерківський хлібокомбінат
85 Нежитлова будівля (столова); Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; ПАТ «Птахофабрика «Україна», код за ЄДРПОУ 05477066
86 Частина нежитлової будівлі літ. А – група приміщень № 15, № 16 загальною площею
142,0 м2, ґанок, ґанок (сауна); Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 10;
ВАТ «Бориспільське АТП 13264», код за ЄДРПОУ 02140745; припинено
87 Нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2); Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. Свято-Миколаївська, 22; СТОВ
ім. Л. Сердюка, код за ЄДРПОУ 00857479
88 Будівля недіючого дитячого садка (826 м2); Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Гагаріна,
8; ТДВ «Терезине»
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Кіровоградська область
89 Установка СО 169, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ117, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО «Етал» (5814256)
90 Малярний агрегат СО-154, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ118, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО «Етал» (5814256)
91 Малярна станція СО, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ119, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО «Етал» (5814256)
92 Вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120, Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО «Етал» (5814256)
93 Вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ121, Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО «Етал» (5814256)
94 Адміністративна будівля та господарські приміщення, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса ), 1. Балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської
області (37944689)
95 Підвал (літ. Ж′) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2, 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131. Балансоутримувач – ТОВ «Новоукраїнське» (00414664)
96 Кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098, 28000,
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО
«Етал» (05814256)
97 Кран баштовий КБ-1003А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106, 28000,
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – ПрАТ «НВО
«Етал» (05814256)
98 Приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, № 22. Балансоутримувач – ТОВ
«Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (34366955)

Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень

Грудень
Грудень
Грудень
Грудень

Луганська область
99 Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 384,2 м2 за адресою: 93400, Луганська Січень
обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 2. Балансоутримувач – ПАТ «Механізатор»,
код за ЄДРПОУ 01240769
100 Група інвентарних об’єктів у складі: склад готової продукції (літ. Б -Бiv, б, б1) площею 362,1 м2;
Січень
склад метанолу (літ. В, в-в11) площею 6,8 м2, м. Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д 9/2
101 Група інвентарних об’єктів у складі: склад (літ. 3-2Н, з) загальною площею 14,7 м2; зварочСічень
на (літ. Е 1Н,е) загальною площею 33,4 м2; склад (літ. Д- 1Н) загальною площею 56,8 м2
за адресою: м.Сєверодонецьк, вул. Пивоварова, 5д 9/1
102 Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал (літ. Пд, п), яке складається Січень
з: приміщення 1 площею 155,3 м2, приміщення 2 площею 156,5 м2, м. Сєверодонецьк,
вул. Федоренка, 10. Балансоутримувач ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод» (код
за ЄДРПОУ 05744350)
103 Група інвентарних об’єктів у складі: вбудовані приміщення адміністративної будівлі (А-3) (віддіЛютий
лення АКБ «Україна») загальною площею 1 504,79 м2 та дизельна (Д), Марківський р-н, смт Марківка, пров. Південний, 1. Балансоутримувач Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області. Орган управління – Державна судова адміністрація України
104 Будівля трансформаторної підстанції (інв. № 24010015) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Не- Травень
залежності (колишня Орджонікідзе), 128. Балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод
гумових технічних виробів» (код за ЄДРПОУ 5389942)
105 Насосна станція (інв. № 87010006) за адресою: м. Лисичанськ, вул. Незалежності (колишня
Липень
Орджонікідзе), 128. Балансоутримувач – ВАТ «Лисичанський завод гумових технічних виробів», код за ЄДРПОУ 5389942

Львівська область
106 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125
(3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М,
м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85; м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ
«Зміна» (ЄДРПОУ 22405648)
107 ОІВМ – нежитлове приміщення, гараж Б-1, площею 20,1 м2; Львівська обл., Перемишлянський р-н, м. Перемишляни, вул. Галицька, 28; Управління державної казначейської служби у
Перемишлянському районі Львівської області (ЄДРПОУ 36848550)
108 ОІВМ – господарська будівля площею 104,5 м2; Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8;
ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (ЄДРПОУ 00376389)
109 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-2)
загальною площею 234,8 м2; нежитлова будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2;
нежитлова будівля прохідної (Г-1) загальною площею 21,2 м2; водонапірна башня, огорожа
за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127; Самбірське
управління водного господарства (ЄДРПОУ 01034120)
110 ОІВМ – трансформатор ТМЗ-1000 (інв. № 5); Львівська обл., Буський р-н, смт Красне,
вул. Залізнична, 18; ПАТ «Красненський комбінат хлібопродуктів» (ЄДРПОУ 00952060)
111 ОІВМ – підземне складське приміщення площею 1023 м2; Львівська обл., м. Стрий,
вул. Яворницького, 41; ПАТ «Стрий-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 01423079)
112 ОІВМ – гараж літера «А-1» загальною площею 42,7 м2; Львівська обл., м. Сокаль, вул. Сонячна, 5а, гар. 1; Головне управління статистики у Львівській області (ЄДРПОУ 02361400)
113 ОІВМ – будівля гаража літера «Б-1» загальною площею 54,2 м2; Львівська обл., м. Яворів, вул. Котляревського, 3; Головне управління статистики у Львівській області (ЄДРПОУ
02361400)
114 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор; Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,
4; ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648)
115 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс.
(20 шт.), стілець дитячий (80 шт.); м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна»
(ЄДРПОУ 22405648)
116 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12
шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25 шт.),
шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування (4 шт.), шафа
д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.); Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4; ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648)
117 ОІВМ – група інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з
матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.); Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Помислова, 4; ПАТ «Зміна» (ЄДРПОУ 22405648)
118 ОІВМ – нежитлова будівля, літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2; Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б; Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської області
(ЄДРПОУ 39873719)
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Миколаївська область

Київська область
75 Будівля побут комбінату літ. «М2» загальною площею 273,7 м2; Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Садова, 94; ВАТ «Ірпіньмаш» (код за ЄДРПОУ 00240135)
76 Будівля магазину площею 186,8 м2; Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна 16/1; КСП «Хмельовик»
77 Нежитлова будівля (їдальня); Київська обл., м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 27а;
ПАТ «Березанське» (код за ЄДРПОУ 00849994)
78 Будівля недіючої лазні площею 98,5 м2; Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим’є, вул. Широка (Пролетарська), 17; СТОВ «Нова Україна» (код за ЄДРПОУ 00448737)
79 Нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 177,7 м2; Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22; ПАТ «Васильківхлібопродукт»

Продовження переліку

№
з/п

Березень
Травень
Липень
Серпень
Серпень

119 Адміністративна будівля загальною площею 539,0 м2 разом із земельною ділянкою за адре- Березень
сою: Миколаївська обл., Веселинівський р-н, смт Веселинове, вул. Одеська, 81. На балансі
Головного управління статистики у Миколаївській області (ЄДРПОУ 02361417)
120 Комплекс у складі: адмінбудівля (А1) загальною площею 208,0 м2, гараж (В1), гараж (Г1) ра- Квітень
зом із земельною ділянкою площею 789 м2, Миколаївська обл, Доманівський р-н, смт Доманівка, вул. Центральна (Леніна), 33, Державна казначейська служба України у Доманівському
районі Миколаївської області (ЄДРПОУ 38057729)
121 Нежитлові будівлі у складі: Літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, Літ. Г – дизельна Червень
загальною площею 20,1 м2, Літ. Д – гараж загальною площею 65,0 м2, Літ. В – туалет, огорожа та споруди разом із земельною ділянкою за адресою: Миколаївська обл., Новобузький
р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7, Територіальне управління державної
судової адміністрації України в Миколаївській області (ЄДРПОУ 26299835)

№ 7 (1131)

5

відомості
приватизації

Продовження переліку

Продовження переліку

Орієнтовна дата
продажу
2
122 Нежитлова будівля загальною площею 148,4 м разом із земельною ділянкою, Миколаївська Вересень
обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3, Територіальне управління державної судової адміністрації України в Миколаївській області (ЄДРПОУ 26299835)
123 Адміністративна будівля, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, c. Радсад, вул. Миру, 1, на Вересень
балансі ПАТ «Радсад», ЄДРПОУ 413989

Орієнтовна дата
продажу
2
173 Нежитлові будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м та їдальні літ. «Е-1» загальною Вересень
площею 54,0 м2 (разом із земельною ділянкою), що перебувають на балансі ВАТ «ВесотраХарків» (правонаступник – ВАТ «АТП 16360»); Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Автомобільна, 8б, 8в; ПАТ «Весотра-Харків», 05461326
174 Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 разом із земельною ділянкою; м.
Грудень
Харків, вул. Осипенка, 12; ПАТ «Турбоатом», 05762269

№
з/п

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

Одеська область
124 Частка 346/1000 в майні будівлі ФОК. Балансоутримувач ПрАТ «Іллічівськзовніштранс»,
Квітень
Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 26
125 Нежитлові приміщення магазину (літ. А) загальною площею 252,0 м2, що орендуються СПД
Травень
«Присяжний С. А.», м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а. Балансоутримувач відсутній
126 Нежитлова будівля загальною площею 222,10 м2, нежитлова споруда площею забудови
Червень
19,0 м2, споруда огородження № 1 довжиною 75 пог. м, металеві ворота № 2, № 3, № 4.
Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, вул. Ангарська, 1а. Балансоутримувач –
ТОВ «Авангард-Д»
127 Будівля колишньої їдальні загальною площею 588,9 м2 разом із земельною ділянкою. Балан- Липень
соутримувач відсутній. м. Одеса, вул. Плієва,1а
128 Нежиле приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2, Липень
м. Арциз, вул. Добровольського, 3а, офіс № 39. Балансоутримувач – Управління Державної
казначейської служби України в Арцизькому районі Одеської області
129 Будівля контори-лабораторії. Балансоутримувач – ТОВ «ПМК 225», м. БілгородЖовтень
Дністровский, вул. Кочубинського, 52

Полтавська область
130 Громадський будинок літ. А1, з підвалом загальною площею 418,5 м2 за адресою: 39300,
Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 11б. Балансоутримувач: ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод» (код ЄДРПОУ 00307939)
131 Нежитлова будівля магазину, Полтавська обл., Глобинський р-н, м. Глобино, вул. Лобановського, 1/17. Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ – Агро», код за ЄДРПОУ 33014041
132 Нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А-5 загальною площею 184,7 м2 за адресою: м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 36. Балансоутримувач – ОСББ «Добробут 2017»,
код за ЄДРПОУ 40982242
133 Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля
площею 113,0 м2. Склади з овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка, ворота,
м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 39. Балансоутримувач – ВАТ «Полтавафорфор»,
код за ЄДРПОУ 00310410
134 Нежитлова будівля магазину площею 81,5 м2, Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка,
вул. Центральна. 5. Балансоутримувач – ВАТ «Павлівське», код за ЄДРПОУ 372210
135 Нежитлова будівля колишньої лазні загальною площею 150,2 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна, 35.
Балансоутримувач – Пустовійтівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 22549650
136 Нежитлова будівля (колишній будинок ветеранів) загальною площею 335,8 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Пустовійтове, вул. Молодіжна,
33. Балансоутримувач: Пустовійтівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 22549650
137 Громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1ж. Балансоутримувач – ТОВ «КМЗ-Капітал», код за ЄДРПОУ 35939227
138 Громадська будівля Т-1 (магазин) загальною площею 120,5 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1д. Балансоутримувач – ТОВ «КМЗ-Капітал», код за ЄДРПОУ 35939227
139 Громадська будівля S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1з. Балансоутримувач – ТОВ «КМЗ-Капітал», код за ЄДРПОУ 35939227
140 Громадська будівля літ. А1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородківське,
вул. Центральна, 3в. Балансоутримувач відсутній
141 Громадська будівля літ. А1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Михайлівське,
вул. Горького, 5а. Балансоутримувач відсутній

Січень
Березень
Червень
Жовтень

Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень
Грудень

Квітень

Травень
Вересень
Вересень
Листопад
Грудень

Червень
Липень
Липень
Серпень

Серпень
Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень

Жовтень
Листопад
Листопад

№ 7 (1131)

Будівлі та споруди, м. Каховка, вул. Некрасова, 10, ДП «Укрводсервіс»
Будівля колишнього казначейства, м. Берислав, Державна казначейська служба
Група інвентарних об’єктів «Вербка», ПАТ «Херсонводбуд»
Окреме індивідуально визначене майно – теплохід «Восход-21», м. Херсон, Карантинний
острів, 1
179 Група інвентарних об’єктів АЗС № 3, без балансоутримувача

Січень
Квітень
Червень
Вересень
Листопад

Хмельницька область
180 Група інвентарних об’єктів у складі: 30-тонна вагова; пожежне водоймище; шлакобетонна
огорожа за адресою: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці, вул. К. Маркса, 4а.
Балансоутримувач ліквідований
181 Вбудоване приміщення акумуляторної № 13/230 загальною площею 37,6 м2 колишнього
військового містечка № 13, м. Ізяслав, вул. Військова, 13/230. Сектор житлово-комунального
господарства Ізяславської РДА, код за ЄДРПОУ 35643206
182 Одноповерхова будівля КПП № 13/191 загальною площею 57,6 м2 колишнього військового
містечка № 13 за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191 (разом із
земельною ділянкою). Сектор житлово-комунального господарства Ізяславської РДА, код за
ЄДРПОУ 35643206
183 Одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею 137 м2 колишнього військового містечка № 13, м. Ізяслав. вул. Військова,13/157 (разом із земельною ділянкою). Сектор житловокомунального господарства Ізяславської райдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 35643206
184 Частина нежитлових приміщень загальною площею 59,3 м2 що становить 3/100 частини
від загальної площі всього майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної
в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська площею 9,2 м2;
10 – коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет площею 9,8 м2
за адресою: смт Теофіполь, вул. Заводська, 1. Балансоутримувач – Теофіпольський
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Теофіпольської РДА, код за ЄДРПОУ 26294743
185 Будівля майстерні з гаражем площею 115,8 м2 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка,
вул. Героїв Небесної Сотні, 44, балансоутримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 02362894
186 Погріб літ. «В-1» загальною площею 39,1 м2, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8, балансоутримувач ліквідований
187 Погріб літ. «Б-1» загальною площею 39,7 м2, Хмельницька обл., Летичівський р-н, смт Летичів, вул. Автопарківська, 8, балансоутримувач ліквідований
188 Група інвентарних об’єктів – будівлі та споруди, Хмельницька обл., Шепетівський р-н,
смт Гриців, вул. Суворова, 3, що перебуває на балансі Шепетівського міжрайонного управління водного господарства, код за ЄДРПОУ 04544085

Лютий

Березень

Березень
Квітень

Вересень
Вересень
Вересень
Жовтень

Лютий

Квітень
Травень

Грудень

Листопад
Грудень
Вересень

Жовтень

Листопад

Квітень

м. Київ

Група А (ЄМК)
Вересень

Донецька область
Травень

3 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Берегівський кар’єр», який оренду- Вересень
ється ПрАТ «Берегівський кар’єр», Закарпатська обл., Берегівський р-н, с. Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, 245

Травень
Липень

Січень
Квітень
Квітень
Травень
Червень
Червень
Липень

4 Єдиний майновий комплекс «Цех напільного обладнання» (разом із земельною ділянкою),
Запорізька обл., смт Веселе, вул. Робоча, 6, ПАТ «Світлофор», код за ЄДРПОУ 00656551

Грудень

Київська область
5 Державне підприємство «Спеціальне конструкторське та технологічне бюро «Електронагрівач», Київська обл., м. Фастів, вул. Бишівська, 6, код за ЄДРПОУ 04696895

Листопад

Одеська область
6 ЄМК державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою), м. Одеса, вул. Семінарська, 15а, код за ЄДРПОУ 01387828
7 ЄМК ДП «Центр тестування мобільної техніки» (разом із земельною ділянкою), Біляївський
р-н, с. Нерубайське, вул. Зелена, 1, код за ЄДРПОУ 23860359
8 ЄМК ДП ремонтно-будівельна дільниця «Агрос» (разом із земельною ділянкою), м. Одеса,
вул. Михайлівська, 13, код за ЄДРПОУ 13884006
9 ЄМК ДП «Інженерний виробничо-науковий центр литва під тиском», м. Одеса, вул. Хімічна, 2,
код за ЄДРПОУ 05632466

Травень
Вересень
Жовтень
Грудень

Харківська область
10 Єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ Серпень
Харківського державного підприємства робітничого постачання Південної залізниці (разом
із земельною ділянкою), код за ЄДРПОУ 32238463, балансоутримувач – ТОВ «Основа-1»,
за адресою: м. Харків, вул. Штерівська, 6, орієнтовна площа – 0,12 га

Хмельницька область
11 ЄМК – структурний підрозділ ДП «Хмельницький завод залізобетонних конструкцій та виробів» (разом із земельною ділянкою), Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с-ще Богданівці,
вул. Щорса, 1/2б, що перебуває на балансі ТОВ «Будіндустрія», код за ЄДРПОУ 23846410

Серпень

Черкаська область
12 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої промисловості»,
м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 243/1, код за ЄДРПОУ 30705346

Вересень

Чернівецька область
Серпень
Вересень

м. Київ
16 ДП «Український центр у сфері благоустрою», м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14г, код за ЄДРПОУ Листопад
37423350
17 ДП «Проектний інститут «Промзернопроект», м. Київ, вул. Межигірська, 83, код за ЄДРПОУ
Вересень
16460790
18 Колишній ДТП «Гудок», м. Київ, вул. Аеродромна, 14
Грудень

Апарат Фонду
19 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод «Хвиля», 79060,
м. Львів, вул. Наукова, 7
20 Єдиний майновий комплекс Первомайської гідроелектростанції, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. О. Пушкіна, 5
21 Єдиний майновий комплекс державне підприємство «Коломийська паперова фабрика»,
78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Фабрична, 10

Вересень
Жовтень
Листопад

Група Д
1 Базар разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка,
Квітень
вул. Соборна, 39д, СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» (05413994)
2 Будинок правосуддя разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., смт Іллінці, УКБ Вінниць- Серпень
кої облдержадміністрації (04011383)

Донецька область
3 Лікарняний комплекс-профілакторій, Донецька обл., Красноармійський р-н, с. Лисівка, ДП
«Селидіввугілля» (33426253)
4 Готельний комплекс, Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а (09334629)

Листопад
Грудень

5 Цегельний завод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове, вул. Огурцова, 38
6 Лазня разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
вул. Шевченка, 26а, балансоутримувач відсутній
7 Клуб разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка,
вул. Шевченка, 1, СВК «Глибочицький», код за ЄДРПОУ 03746119
8 Очисні споруди з бункерним пристроєм разом із земельною ділянкою, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Огієнка 55ж, не увійшли до статутного капіталу ВАТ «МДЕЗ» та передані в
процесі реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс», код за ЄДРПОУ 30793301
9 Резервуар дощових і стічних вод разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., м. Малин, вул. Огієнка 55з, не увійшов до статутного капіталу ВАТ «МДЕЗ» та переданий в процесі
реорганізації на баланс ВАТ «Сервіс», код за ЄДРПОУ 30793301
10 Банно-пральний комбінат, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32
11 Дитячий садок разом і земельною ділянкою, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Охотівка, вул. Маяковського, 36, СТОВ «Бондарівське», код за ЄДРПОУ 03743486

Вересень
Вересень
Жовтень
Листопад
Листопад
Грудень
Грудень

12 Ливневий колектор разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
Вересень
с. Розівка, вул. Трудова, 2б, ПАТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 00153608
13 40-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Мукачів- Грудень
ський р-н, смт Кольчино, вул. Фрідяшівська, балансоутримувач відсутній
14 М’ясокомбінат разом із земельною ділянкою, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. КлюГрудень
чарки, вул. Підгородська, б/н, балансоутримувач відсутній
15
16
17
18
19
20

Житловий будинок № 15, Запорізька обл., с. Матвіївка, вул. Побєди, 86
Житловий будинок № 14, Запорізька обл., с. Матвіївка, вул. Побєди, 88
Житловий будинок № 13, Запорізька обл., с. Матвіївка, вул. Побєди, 90
Житловий будинок № 12, Запорізька обл., с. Матвіївка, вул. Побєди, 92
Житловий будинок № 11, Запорізька обл., с. Матвіївка, вул. Побєди, 94
72-квартирний житловий будинок, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Лесі Українки (Рози Люксембург), 45б
21 Корпус № 71 разом із земельною ділянкою, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська
(Червоноармійська), 7б, передано суб’єкту господарювання за договором зберігання

Травень
Травень
Червень
Червень
Червень
Жовтень
Грудень

Луганська область
22 Житловий будинок поз. 1, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани
23 Житловий будинок поз. 2, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани
24 Житловий будинок поз. 3, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Тарабани

Лютий
Лютий
Лютий

Львівська область
25 Трансформаторна підстанція, Львівська обл., Бродівський р-н, за межами с. Лагодів, урочи- Квітень
ще Шкільне, 1, КСП «Сидинівка» (ліквідовано)
26 Цех по виробництву рідкого аміаку (будівля водопідготовки) разом із земельною ділянкою,
Травень
Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича
27 Розчинно-бетонний вузол, Львівська обл., м. Червоноград, балансоутримувач відсутній
Липень
28 Очисні споруди, Львівська обл., м. Новий Розділ, вул. Гірнича, 2, ДГХП «Сірка»
Вересень
29 Цех по виробництву рідкого аміаку (будівля складу каталізаторів і реагентів, насосна станція Вересень
зворотного водопостачання, навіс) разом із земельною ділянкою; Львівська обл., м. Новий
Розділ, вул. Гірнича

Миколаївська область
30 Будівля АТС, м. Миколаїв, вул. Новобузька, 130, ПП «Медна» (ЄДРПОУ 19302287)
Червень
31 Газопровід високого тиску для газифікації населених пунктів зони НЕС Первомайського райо- Листопад
ну, Миколаївська обл., Первомайський р-н, Управління капітального будівництва облдержадміністрації (ЄДРПОУ 04013962)

Одеська область
32 Комплекс будівель та споруд у складі: адміністративно-виробничий корпус, спортивнооздоровчий комплекс, підсобний корпус, склади (класи ГО), насосна станція, резервуар разом із земельною ділянкою, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 26а, Одеський обласний
центр зайнятості, код за ЄДРПОУ 03491435

Вересень

Полтавська область
33 Одноповерховий 4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням,
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степна,15, Полтавське тампонажне
управління ВАТ «Укрнафта», код за ЄДРПОУ 00143113

Грудень

Рівненська область

Запорізька область
Лютий

Травень

Запорізька область
Червень

201 Нежитлові приміщення загальною площею 235,1 м2 (в підвалі – 90,2 м2, на 1-му поверсі – Вересень
144,9 м2), що орендуються ТОВ «НІКАРТ», м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, літ. Б
202 Індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗЖовтень
257, державний № АА 84-16 ВМ, інв. 1760, Мостозагін № 103, ПАТ «Мостобуд», м. Київ,
вул. Баренбойма, 8
203 Група інвентарних об’єктів – ВАЗ 2107 та причіп «Турист» колишнього Українського
Листопад
державного підприємства управління по комплектуванню будов машинобудівного комплексу
«Укрмашкомплект» ОП «Укрмашкомплект», м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б
204 Нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23),
Грудень
що не увійшла до статутного капіталу ПАТ «НДІ електромеханічних приладів» та перебуває
на його балансі, м. Київ, вул. А. Кримського, 27, літера Б

2 Єдиний майновий комплекс Державного комерційного торгового підприємства «Комбінат
шкільного харчування», 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н, Молодіжний, буд. 58,
код за ЄДРПОУ 20314278

Чернігівська область
15 Єдиний майновий комплекс колишнього державного торговельного підприємства «Експрес»
(разом із земельною ділянкою), м. Чернігів, вул. І.Мазепи (Щорса), 44

Закарпатська область
Березень

Чернігівська область

1 Єдиний майновий комплекс державного підприємства Дніпропетровське спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш», м. Дніпро, вул. Старокозацька,
16/18, код за ЄДРПОУ 14312884

Орієнтовна дата
продажу

Житомирська область

199 Окреме індивідуально визначене майно – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинко- Вересень
вими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2
та криницею (вул. Лісова, 42а, с. Хряцька, Герцаївський р-н, Чернівецька обл.), що перебуває на балансі ТОВ «Джерело»
200 Нежитлова будівля площею 138,1 м2 (смт Мала Дівиця, вул. Чернігівська, 51, Прилуцький
р-н), балансоутримувач – ЗАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний», 00372629

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

Вінницька область

Черкаська область
189 Гараж (літ. А) з оглядовою ямою загальною площею 35,3 разом із земельною ділянкою
(20501,Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15), Головне управління
статистики у Черкаській області, код за ЄДРПОУ 02357999
190 Нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2 (20123, Черкаська обл, Маньківський
р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28), РВ ФДМУ по Черкаській області
191 Приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі (19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20), Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області, код за ЄДРПОУ 04061240
192 Будівля колишньої складу цивільної оборони ІІ групи накопичення № 2 з прохідною разом
із земельною ділянкою (19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Потайна, 59а), Управління
цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 23000072
193 Приміщення адміністративної будівлі разом із земельною ділянкою (19801, Черкаська обл.,
смт Драбів, вул. Центральна, 83а), Головне управління статистики у Черкаській області, код
за ЄДРПОУ 02357999
194 Будівля бару (19615,Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6), ВАТ «Дитячий
оздоровчий санаторій «НИВА», код за ЄДРПОУ 21355747
195 Овочесховище (19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісова, 6), ВАТ «Дитячий оздоровчий санаторій «НИВА», код за ЄДРПОУ 21355747
196 Майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки (А, А1, А2) загальною площею 877,1 м2
(20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33г), Черкаська
державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут
землеробства Національної академії аграрних наук України», за код ЄДРПОУ 14198402
197 Частина будівлі побутового призначення для механізаторів (А-1) (20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33в), Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної
академії аграрних наук України», код за ЄДРПОУ 14198402
198 Деревообробний цех (А) (20731, Черкаська об., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33б), Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція Національного
наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України», код
за ЄДРПОУ 14198402

№
з/п

Березень

Закарпатська область

Харківська область
164 Нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. А-2 загальною площею 378,0 м2,
що не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Таранівка» (ліквідоване), за адресою: Харківська
обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ) ,14; РВ ФДМУ по Харківській області
165 Вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, IV, 22, 23, 23а, 23б в житловому
будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2, що не увійшло до статутного капіталу ЗАТ
«Харківське АТП-16358» (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4
166 Побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 в літ. «Г»; Купянський р-н (землі
Курилівської сільради за межами населеного пункту); ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано);
РВ ФДМУ по Харківській області
167 Нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ.
«А-9» загальною площею 220,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Харківське
АТП-16358» (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4
168 Нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 в літ. «А-9» загальною
площею 88,2 м2, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано), за адресою: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4
169 Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 51,1 м2 (разом із земельною ділянкою),
Чугуївський р-н, с. Чапаєво, вул. Роганська, 3; ВАТ «Введенське» (ліквідоване); РВ ФДМУ по
Харківській області
170 Нежитлова будівля котельні з лазнею загальною площею 251,7 м2 (разом із земельною ділянкою); Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5а; ВАТ «Агрофірма «Глобівська»,
код 00412406
171 Нежитлова будівля гаража загальною площею 76,9 м2 (разом із земельною ділянкою); Краснокутський р-н, с. Городнє, вул. Центральна, 5б; ВАТ «Агрофірма «Глобівська», код 00412406
172 Нежитлова будівля магазину літ. А-1 загальною площею 55,3 м2; Коломацький р-н, с. Жовтневе, вул. Степова, 13а, РВ ФДМУ по Харківській області

175
176
177
178

Дніпропетровська область

Тернопільська область
161 Частина гаража (літера «Б») загальною площею 39,4 м2 за адресою: вул. О. Ольжича, 5а,
м. Заліщики, Головне управління статистики у Тернопільській області, код за ЄДРПОУ
02362374
162 Нежитлові приміщення гаража (літ. «Д») загальною площею 117 м2 за адресою: вул. Наливайка, 4, м. Теребовля, Головне управління статистики у Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 02362374
163 Адмінбудинок загальною площею 744,4 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: вул.
Глибока, 19, м. Тернопіль, що перебуває на балансі ТОВ «Тернопільавтотранс 16100», код
за ЄДРПОУ 03118908

Херсонська область

Чернівецька область

Сумська область
148 Будівля магазину, Сумська обл., Краснопільський р-н, с. Самотоївка, ст. Корчаківка, ПрАТ
«Хлібозавод «Залізничник» (23050348)
149 Будівля магазину № 69, Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, буд. 69 (ст. Головашівка – назва не чинна), ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» (23050348)
150 Нежитлова будівля (склад МТС Гараж) загальною площею 418,8 м2 (ВАТ «Роменське АТП
15948» (03118558) за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д
151 Група інвентарних об’єктів у складі: одноповерхова нежитлова будівля суду з підвалом та
ґанками, А, а, а1, а2, а3, загальною площею 378,5 м2; гараж, Б; убиральня, В; огорожа, № 1,
2, 3, 42800, Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21, Державна судова
адміністрація України в Сумській області
152 Будівля магазину № 43, Сумська обл., Сумський р-н, ст. Золотницький, буд. 43, сільрада
Верхньосироватська, ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник» (23050348)
153 Магазин, Сумська обл., Тростянецький р-н, ст. Бакирівка, ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
(23050348)
154 Будівля магазину площею 95,8 м2 з погребом площею 30,7 м2, що перебувають на балансі
ВАТ «Сумсько-Степанівське», Сумський р-н, смт Степанівка, вул. Спасьонова, 55. Балансоутримувач відсутній
155 Адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 171,1 м2, 41200,
Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10, Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Сумській області
156 Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) площею 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) довжиною 136,2 пог. м та замощення (I-II) асфальтобетон та бутовий камінь) загальною площею
909,4 м2, 41500, Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29, Управління Державної
казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області
157 Будівля магазину № 60, Сумська обл., Тростянецький р-н, ст. Скрягівка, ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник» (23050348)
158 Будівля магазину № 52, Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва, 1, ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник»
159 Група інвентарних об’єктів у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами, Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2, Сумська обл., Тростянецький р-н, Зарічненська сільська рада, масив «Заплава
річки Ворскла», 3 та 3а. Балансоутримувач відсутній
160 Будівля магазину, Сумська обл., смт Краснопілля, пров. Привокзальний, 9, ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник»

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

м2

Рівненська область
142 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної загальною площею 25,8 м2, споруда ґанку та споруда естакади разом із земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл.,
смт Гоща, вул. Промислова, 1, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ЗАТ
«Рівнеагроспецмонтаж № 5», код за ЄДРПОУ 910660
143 Будівля складу загальною площею 231,1 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а, що під час приватизації не увійшла до
статутного капіталу ВАТ «Гощанський райагропостач», код за ЄДРПОУ 906781
144 Будівля котельні, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Кутузова, 18. Балансоутримувач – ТзОВ
«ПМК-63», код за ЄДРПОУ 1273421
145 Будівля туалетів, м. Рівне, вул. Чернишова, 7. Балансоутримувач – ВАТ «Рівненський авторемонтний завод», код за ЄДРПОУ 5661473
146 Будівля кузні загальною площею 78,2 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 34700,
Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська,200, ВАТ «Корецький райагротехсервіс», код за
ЄДРПОУ 3760316
147 Будівля бані загальною площею 36,3 м2, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Лісова, 7. Балансоутримувач – «Берестовецький спецкар’єр», код за ЄДРПОУ
5471856

№
з/п

Продовження переліку

13 Єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики,
Вересень
м. Новодінстрвськ, Чернівецька обл.
14 Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка», Листопад
м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 4а

34 Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Рівненська обл., Острозький р-н, с. ОжеЛипень
нин, вул. Заводська, 28
35 Житловий будинок, Рівненська обл., смт Квасилів, вул Молодіжна 60 (80 кв.), ВАТ «Рівнесіль- Жовтень
маш» (Код за ЄДРПОУ 728380)
36 Житловий будинок, Рівненська обл., смт Квасилів, вул Молодіжна 62 (132 кв.), ВАТ «РівнеЖовтень
сільмаш» (Код за ЄДРПОУ 728380)

Сумська область
37 Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 59, балансоутримувач відсутній
38 Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 60, балансоутримувач відсутній
39 Одноквартирний житловий будинок № 1 разом із земельною ділянкою, Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21, балансоутримувач відсутній
40 Житловий будинок, Сумська обл., Роменський р-н, с. Андріяшівка, вул. Шкільна, 61, балансоутримувач відсутній
41 Очисні споруди Височанського заводу продтоварів, Сумська обл., Сумський р-н, с. Високе
42 105-квартирний житловий будинок із вбудованим поштовим відділенням зв’язку, Сумська
обл., м. Шостка, вул. Свемовська, 6г, ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»
43 Виробничий корпус разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська,
10, балансоутримувач відсутній
44 Адміністративно-побутовий корпус разом із земельною ділянкою (під розбирання), Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній
45 Шопа для зберігання сировини, Сумська обл., Глухівський р-н, с. Баничі, вул. Мурашка,
129б, балансоутримувач відсутній
46 24-квартирний житловий будинок, Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. Червоної, 57б, ВАТ «Роменське АТП 15948»
47 Склад готової продукції та заглиблений склад інвентарю і обладнання разом із земельною ділянкою, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, балансоутримувач відсутній

Липень
Серпень
Серпень
Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад
Листопад
Грудень

Тернопільська область
48 40-квартирний житловий будинок (друга черга) за адресою: Тернопідбська обл., м. Теребов- Вересень
ля, вул. Паращука, 5, балансоутримувач відсутній
49 90-квартирний житловий будинок, Тернопільська обл., м. Монастириська, вул. Сонячна, 26, Листопад
Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, код за
ЄДРПОУ 04014074

Харківська область
50 Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Куп’янський р-н,
Лютий
с. Сенькове, вул. Бондаря, 7, Державне підприємство «Куп’янське лісове господарство»
(код 00993107)
51 Громадсько-побутовий корпус, Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Капитолівка, вул. Перемо- Травень
ги, 18 (стара адреса: м. Ізюм, вул. Курортна, 5), балансоутримувач відсутній
52 Їдальня з теплицею разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Харківський р-н,
Липень
смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є, ПАТ «Весотра-Харків», 05461326
53 Житловий будинок разом із земельною ділянкою, Харківська обл., Краснокутський р-н,
Вересень
с. Качалівка, вул. Червона, 1а
54 Газорозподільний пункт разом із земельною ділянкою, Харківська обл., м. Люботин,
Жовтень
вул. Деповська, 127, ВАТ «Люботинський хлібозавод»

22 січня 2018 року

6

відомості
приватизації

Продовження переліку

Орієнтовна дата
Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)
продажу
55 Побутовий комплекс до житлового будинку разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Сергіїв- Листопад
ська, 8а, ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» (00213799)
56 32-квартирний житловий будинок з надбудовою разом із земельною ділянкою, Харківська
Листопад
обл., Балаклійський р-н, с. Пришиб, балансоутримувач відсутній
57 Пилорама, Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одноробівка, вул. Тіткова, 40
Грудень

№
з/п

Хмельницька область
58 Школа-сад разом із земельною ділянкою, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,
с. Рункошів, вул. Шевченка, 77, СГК «Рункошівський», код за ЄДРПОУ 21315883

Червень

Грудень

79 Школа, Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Комсомольська, 70, Управління капітального
будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 04014246

Грудень

Вінницька область

Вересень
Жовтень
Жовтень
Жовтень

1 Медпункт з обладнанням разом із земельною ділянкою, Вінницька обл., м. Немирів,
вул. Святотроїцька, 48, ПрАТ «Немирівське АТП-10547» (05460924)
2 Їдальня з обладнанням, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, вул. Дністровська, 60,
ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (900373965)

Серпень
Серпень
Серпень
Серпень
Вересень
Вересень
Жовтень
Жовтень
Жовтень
Листопад

Івано-Франківська область
Грудень

Миколаївська область
Жовтень

Одеська область
16 Спортивна база відпочинку «Портовик», Одеська обл., Ізмаїльський р., с. Озерне, вул. Польова, 19, Ізмаїльська філія ДП «Адміністрація морських портів України»
17 База відпочинку «Дорожник», Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Приморське (курорт
«Расєйка»), вул. Радостная, 59, ПАТ «Південьзахідшляхбуд»

Листопад
Грудень

Полтавська область

Вересень

18 Громадський будинок літ. А – будівля їдальні загальною площею 112,3 м2 за адресою: Полтавська Вересень
обл., Глобинський р-н, с. Шушвалівка, вул. Паркова, 2б, балансоутримувач відсутній
19 Їдальня-магазин площею 466,3 м2, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
Жовтень
вул. Весняна, 13/2, ТОВ «Новомосковськ – Агро», код за ЄДРПОУ 33014041

Дніпропетровська область
3 Їдальня, м. Дніпро, о-в Файнберга, 11, Філія «Дніпропетровський річковий порт»
Квітень
ПАТ СК «Укррічфлот», код за ЄДРПОУ 24986218
2
4 Сірководнева лікувальня літ. А-2 з підвалом загальною площею 1269,8 м , сходами літ. а,
Жовтень
входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними
стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2, м. Дніпро,
просп. Свободи, 2а, ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод», код за ЄДРПОУ
05393056
5 Клуб, Донецька обл., м. Дзержинськ, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б, ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» (00293545)
6 Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег», Донецька обл., Першотравневий р-н, смт Ялта,
вул. Курортна, 17, ВАТ «Точмаш» (14300579)
7 Пансіонат «Мебельщик», Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Нахімова, 45а, ТОВ
«АРП» (за договором про безоплатне зберігання) (32397798)
8 Кінотеатр «Електрон» на 580 місць, структурна одиниця «Донбасенергоспецремонт» ПАТ «Донбасенерго», Донецька обл., Мар’їнський р-н, м. Курахове, вул. Мечникова (23343582)
9 Пансіонат «Блакитні озера», Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 20/1, ВАТ
«Точмаш» (14300579)
10 База відпочинку «Вертикаль» разом із земельною ділянкою, 84453, Донецька обл., м. Красний
Лиман, с. Щурово, вул. Маркса Карла,102, ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка»

Орієнтовна дата
продажу

Червень

Донецька область
Серпень

Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)

15 Банно-пральний комбінат разом із земельною ділянкою, Миколаївська обл., Миколаївський
р-н, cел. Радсад, вул. Зелена, 1б, на балансі ПАТ «Радсад» (ЄДРПОУ 413989)

Апарат Фонду

Жовтень

Чернігівська область
66 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова 8, балансоутримувач відсутній
67 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Садова, 9, балансоутримувач відсутній
68 Одноквартирний житловий будинок з господарським блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 2, балансоутримувач відсутній
69 Одноквартирний житловий будинок з господарчим блоком, Чернігівська обл., Ріпкинський
р-н, с. Вербичі, вул. Перемоги, 4а, балансоутримувач відсутній
70 2-квартирний житловий будинок, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28, балансоутримувач відсутній
71 Цегельний завод, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Східна, 94
72 Котельня зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи), м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а, балансоутримувач відсутній
73 Прибудова до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми, Чернігівська обл.,
Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30, балансоутримувач відсутній
74 Магазин «Універсам», Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру, 19а, балансоутримувач відсутній
75 Школа, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Мірошника, 5а, ТОВ «Полісся», код
за ЄДРПОУ 30885800
76 Цегельний завод, Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80, балансоутримувач відсутній

78 2-га черга теплиці, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях, 25, балансоутримувач
відсутній

14 ЄМК колишнього державного підприємства «ІНІН», м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18,
підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»,
код за ЄДРПОУ 32604934

Група Ж

Листопад

Продовження переліку

№
з/п

Лютий

Чернівецька область
62 Двоквартирний житловий будинок, Чернівецька обл., Заставнівський р-н, смт Кострижівка,
пров. Буковинський, 2, ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик» (ліквідовано)
63 Молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Новоолексіївка, вул. Б. Хмельницького, 21а, що перебувала на балансі
ТОВ «Олексіївське»
64 Об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб, вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл.; КСП «Промінь» (ліквідовано)
65 Лазня, Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Гордівці, вул. Мічуріна, 14, КСП «Промінь»
(ліквідовано)

Орієнтовна дата
Назва, адреса об’єкта, балансоутримувач (код за ЄДРПОУ)
продажу
77 Будівлі культурно-спортивного призначення, Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, Листопад
вул. Шкільна, 2а, СГВК «Колос», код за ЄДРПОУ 30894256

№
з/п

80 Оздоровчий комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою, Івано-Франківська обл., Листопад
м. Яремче, вул. Грушевського, 7

Черкаська область
59 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Б. Хмельницького, 64а
60 Торговий центр, 19800, Черкаська обл., Драбівський р-н, Рецюківщина, ВАТ «Черкаський»,
код за ЄДРПОУ 5390017
61 30-квартирний житловий будинок для малосімейних разом із земельною ділянкою, 20800,
Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Героїв Майдану, 10а

Продовження переліку

Липень
Серпень
Вересень
Вересень
Жовтень

Сумська область
20 Дитячий оздоровчий табір, Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р Собицька, урочище «Малий Жовтень
бір», квартал № 2, ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»
21 База відпочинку, Сумська обл., Шосткинський р-н, с/р Собицька, урочище «Малий бір»,
Листопад
квартал № 2 « ПрАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів»

Харківська область
22 Їдальня з обладнанням, Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільради за межами
Лютий
населеного пункту), ТОВ фірма «Автосервіс», код за ЄДРПОУ 1268420 (ліквідовано)
23 Їдальня, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Орлова, 73, ПАТ «Вовчанська взуттєва фабрика», Липень
код за ЄДРПОУ 308324
24 Їдальня з обладнанням, що не увійшла до статутного капіталу АТЗТ «Новоселівський гірничоВересень
збагачувальний комбінат», Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Новоселівка, вул. Піщана, 2
25 Єдиний майновий комплекс державного закладу «Станція юних техніків Південної залізниці» Жовтень
разом із земельною ділянкою, м. Харків, вул. Залізнична, 24а, ТОВ «Культурно-оздоровчий
центр «Дозвілля» (орендар)
26 Єдиний майновий комплекс бази відпочинку «Росінка» разом із земельною ділянкою, Харків- Грудень
ська обл., Вовчанський р-н, с. Революційне, вул. Росяна,1, ТОВ фірма «Інстрок ЛТД», код за
ЄДРПОУ 14082591 (колишній орендар ЄМК), не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»

Херсонська область
Грудень

Житомирська область
11 Їдальня, Житомирська обл., Олевський р-н, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 21, СТОВ
Червень
«Радовель», код за ЄДРПОУ 05418780
12 Їдальня-магазин з обладнанням разом із земельною ділянкою, Житомирська обл., Овруцький Грудень
р-н, с. Норинськ, вул. Робітнича, 17, ПАТ «Норинський щебзавод завод», код за ЄДРПОУ
04865033
13 Їдальня, Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а, ПСП
Грудень
«Красноставське» (код за ЄДРПОУ 5477244)

27 Недіючий літній кінотеатр «Текстильник», м. Херсон, с-ще Текстильне, вул. 1-ша Текстильна, Лютий
1а, ВАТ «ХБК»
28 Дитячий оздоровчий табір «Фрегат», м. Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис, Хер- Вересень
сонська філія ДП «Адміністрація морських портів України»

м. Київ
29 Сауна, м. Київ, вул. Білецького, 34, літера В

Грудень

Апарат Фонду
30 Єдиний майновий комплекс ДСП «Укртелефільм», м. Київ, вул. Кирилівська, 160,
ДСП «Укртелефільм», 35524710

Листопад

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення
повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із
землеустрою для підготовки до продажу земельних
ділянок державної власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення
меж земельним ділянкам; погодження меж земельних ділянок з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації
земельних ділянок у державному земельному кадастрі; присвоєння кадастрових номерів та внесення відомостей до бази даних Державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивних висновків державної експертизи документації із землеустрою
(у разі необхідності її проведення); підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельних ділянок).
Дані про об’єкти землеустрою.
Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної
власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 11, за адресою:
Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Броницька Гута, вул. Шевченка, 1в.
Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони ті іншого призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.07.2017
№ 1201 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – будівлі та споруди колишньої автозаправної станції контейнерного типу № 3: будівля колишньої операторної площею 10,1 м2 (літ. А), під’їзна
та від’їзна площадка площею 88,4 м2 (літ. ДП), автозаправний блок площею
4,5 м2 (літ. аб), автозаправний блок площею 4,5 м2 (літ. аб1), автозаправний
блок площею 4,5 м2 (літ. аб2), за адресою: 11055, Житомирська обл., Олевський
р-н, с. Білокоровичі, вул. Степана Тудора, 18а. Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га, категорія земель – землі
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.08.2017
№ 1354 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – клуб, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Гадзинка,
вул. Шевченка, 1. Балансоутримувач – СВК «Глибочицький».

Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,30 га, категорія земель – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.08.2001 № 1510
«Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 20.04.2017 № 652.
Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – дитячий садок, за адресою: Житомирська обл., Коростенський р-н,
с. Охотівка, вул. Маяковського, 36. Балансоутримувач – СТОВ «Бондарівське».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,10 га, категорія земель – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.02.2000 № 183
«Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі
змінами від 10.04.2017 № 571.
Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного
будівництва – дільнична лікарня на 25 ліжок, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52. Балансоутримувач – відсутній.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,13 га, категорія земель – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.07.2016
№1432 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – квартальна котельня, за адресою: Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/М. Балансоутримувач: ДП ПМК-155 ВАТ
«Житомирводбуд».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт із
землеустрою (орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га, категорія земель – для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.04.2017
№ 520 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому
порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою (у
разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській
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, що подаються на конкурс належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія документа,
що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 3 – 31,3 м2,
част. коридору 13,23 м 2 , загальною площею 44,53 м 2 на 1-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23100, Він
ницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 5. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт
з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.01.2017: відновна – 28 613,06 грн, залишкова – 6 963,27. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 33 – 20,2 м2,
част. № 49 – 3,8 м2) загальною площею 24,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового
адміністративного приміщення (літ. А). Балансоутримувач: Державна фіскальна
служба України. Користувач – Калинівська об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – Народний депутат України Юрчишин
П. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018:
відновна – 12 169,35 грн; залишкова – 7 788,36 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2018.

22 січня 2018 року

 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 6 – № 13, № 15 –
№ 19 загальною площею 278,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхового громадського будинку (літ. А) будівлі управління Державної казначейської служби України у
Тульчинському районі Вінницької області. Балансоутримувач: Управління Державної
казначейської служби України у Тульчинському районі Вінницької області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Миколи
Леонтовича (колишня Леніна), 47. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний
ощадний банк України». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 13 приміщень. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відновна – 61 292,54 грн; залишкова – 33 539,13 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 7
площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (літ. А).
Балансоутримувач: Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Театральна, 10. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку
дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна
(0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 29.12.2017: відновна – 1 044,84 грн; залишкова – 0,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
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 сертифікатів
суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

ників податків; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння
йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом
та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 лютого 2018 року до
18.00.
Конкурс буде проведено 20 лютого 2018 року об 11.00 за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть
залучені до виконання робіт по підготовці до продажу
об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою,
що відбувся 16.01.2018

За результатами конкурсу переможцями визнано:
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 210,4 м2, за адресою:
Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а, що під
час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП «Ладижинське» (ліквідоване).
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0440 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований об’єкт
державної власності гр. А  – одноповерхова нежитлова будівля літ. «А» загальною
площею 458,4 м2, за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна,
8а, що перебуває на балансі ПП фірма «Електа». Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0703 га;
ДП «Поділлягеодезкартографія» по земельній ділянці, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – одноповерхова нежитлова будівля літ. «А» загальною площею 67,8 м2, за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Набережна, 8б, що перебуває на балансі ПП фірма «Електа». Орієнтовний розмір земельної
ділянки: 0,0187 га.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки індивідуально
визначеного майна об’єктів приватизації

 1. Назва об’єкта оцінки: клуб. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю (виду) діяльності відповідно до вимог
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891. Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів: 1 об’єкт нерухомості – клуб (частина будівлі,
прибудова А1, загальною площею 256,8 м2 на 1-му поверсі 2-поверхового житлового будинку; ґанок, кр., загальною площею 23,1 м2, ґанок, кр. 1, загальною площею
1,1 м2; а також майно: кінообладнання – 2 од. (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ51);
обладнання П1644А  – 2 од. (реєстровий №293545.7.ААБАГГ752); радіола «Конта-
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та» (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ754); підсилювальна установка (реєстровий
№ 292545.7.ААБАГГ755); шафа каталожна (реєстровий № 293545.7.ААБАГГ756);
урни поліровані – 2 од. (реєстровий №293545.7.ААБАГГ757); телевізор «Горизонт»
(реєстровий № 293545.7.ААБАГГ758) – інформація згідно з базою даних ІППС «ЕтапМайно». Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 917,39 тис. грн (станом
на 31.12.2007) згідно з базою даних ІППС «Етап-Майно». Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта для продажу на аукціоні відповідно до
Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10
грудня 2003 р. № 1891(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1033). Замовник та платник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій
області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів: 1 од. Балансова залишкова вартість основних засобів: 26,08634 тис. грн (станом на 01.10.2017). Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельних ділянок,
усього: 0,0118 га згідно з даними, наведеними у генеральному плані (схемі) технічного
паспорту. Місце розташування земельних ділянок: 87050, Донецька обл., Нікольський
р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок: за 1 м2 – 58,10 грн станом на грудень 2015 р. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.01.2018.
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’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях, але не більше ніж 15 календарних днів), запечатаних в окремому
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією, в якості подібного буде враховуватись до об’єктів оцінки: № 1 – практичний досвід
з оцінки приміщень або частин будівель, у тому числі з обладнанням, яке відповідає
виду діяльності об’єкта оцінки; № 2 – практичний досвід з оцінки будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IІІ кварталі
2017 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців конкурсів по об’єктах № 1,
№ 2, становить 5,1тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 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.

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

 Об’єкт оцінки № 1: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична лікарня.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця,
вул. Садова, 33. Балансоутримувач: ПАТ «Фірма «Житомирінвест» (м. Житомир, вул. С.
Бандери, 7). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні під розбирання. Кількість об’єктів – 1 од.: незавершене будівництво загальною площею – 3 183,7 м2; площа забудови – 1 401,1 м2,
ступінь будівельної готовності – 30 %. Витрати на будівництво – 2 718 508,00 грн станом
на 30.09.2016. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікати суб’єктів оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу управління
персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 412)
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 38,8 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. С.
Ріхтера, 20. Балансоутримувач: Житомирська філія Державного науково-дослідного
та проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» (м. Житомир, вул. С.
Ріхтера, 20). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ПП «С-Принт».
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на
технічному поверсі будівлі гуртожитку № 5. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, пров. Учбовий, 21. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний
коледж (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на
технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 17. Балансоутримувач: Будівельний коледж
Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, вул. С.
Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на
технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Житомир, вул. Покровська, 96а. Балансоутримувач: Житомирський агротехнічний
коледж (м. Житомир, вул. Покровська, 96). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 5: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2
на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 13. Балансоутримувач: Будівельний коледж
Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир, вул. С.
Бандери, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Кашпірук І. П.
 Об’єкт оцінки № 6: частина нежитлової будівлі клубу № 14 (літ. А) площею
1 143,08 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-

№ 7 (1131)

Волинський, вул. Єрьоменка, 6. Балансоутримувач: Новоград-Волинська районна
державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.01.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – Управління освіти і науки Новоград-Волинської
міської ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С.Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

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

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно, у складі: прохідна, інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м2; вагова, інв. № 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад, інв.
№ 10101453, літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для піску та щебеню, інв. № 10201376,
літ. Г.; склад пропану-бутану, інв. № 10100967, літ. Д,; насосна станція буд бази,
інв. № 10100965, літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні, інв. № 10100972, літ.
Ж, 239,8 м2; будівля механічної майстерні, інв. № 10100968, літ. З, 411,4 м2; склад
ацетилену, інв. № 10100966, літ. И, 51,7 м2; будівля майстерні та складу «ЕМО» інв.
№ 10100970, літ. К, 756,7 м2; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція, інв.
№ 10201369, літ. М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971, літ. Н, 1 138,7 м2;
будівля столярної майстерні, інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2; навіс, інв. № 10201734,
літ. П.; будівля по виробництву монтажних елементів, інв. № 10100969, літ. Р,
514,3 м2; будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази, інв. № 10100964, літ.
Т, 1197,2 м2; навіс, інв. № 10201733, літ. С.; загальний санвузол, інв. № 10100974,
літ. У; ворота, інв. № 10201370, № 1; паркан, інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол,
інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4;
яма для вапна, інв. № 10201364, № 5; опалювальна система, інв. № 10300808, № 6;
протипожежний резервуар, інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові, інв. № 10634655,
№ 8; автошляхи інв. № 10201371, I; бетонні майданчики, інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція, інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води, інв.
№ 10201367, № 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар, інв. № 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60*4 – 629 м,
труба діаметр 48х3,5 – 330 м, труба діаметр 34х3,5 – 155 м, труба діаметр 42х4 – 40
м, труба діаметр 28х3 – 225 м), інв. №10300807; зливна каналізація (складається з
7 окремих ліній – 180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150, з’єднаних
муфтами та резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметром 150 – 292 м, труба азбоцементна діаметром 200 – 120 м, інв. № 10300805;
гідратна мережа: труба діаметр 114х6 – 195 м, труба діаметр 114х6 – 345 м, труба
діаметр 83х4 – 40 м, труба діаметр 60х4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна діаметром 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметром
200 – 135 м, труба азбоцементна діаметром 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня
розводка електричних мереж: кабель АВВГ 4х10 – 280 м, АВВГ 3х25+16 – 400 м,
АВВГ 3х50+25 – 95 м, АВВГ 3х70+35 – 365 м, АВВГ 3х95+50 – 90 м, АВВГ 3х120+70 –
710 м, АВВГ 27х2,5 – 110 м, АВВГ 5х2,5 – 120 м, труба азбоцементна діаметром
100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення: кабель АВВГ 4х25 – 820 м; труба
азбоцементна діаметром 150 – 40 м, інв. № 10300801. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, пл. Запорізька (колишня назва пл. Леніна), 9. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»,
код ЄДРПОУ 00191230. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76), відділ оцінки (061)
226-07- 50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту
оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення
оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента
(додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів,
яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. №16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 02.02.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 08.02.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

 Назва об’єкта оцінки: окремо розташовані споруди виробничого призначення, у складі: склад та столярська майстерня, літ. Б, площею 844,4 м2, склад ПММ,
літ. Д, площею 61,0 м2, гараж № 1, літ. К-2, площею 24,4 м2, гараж № 2, літ. К-2, площею 24,9 м2, архів № 3 другого поверху, літ. К-2, площею 26,6 м2, склад ПММ, літ. Л,
площею 27,7 м2, прохідна, літ. Н, площею 4,8 м2, зварювальний цех, літ. В площею
295,8 м2, навіс, літ. П, площею 62,7 м2, склад, літ. Г, площею 7,9 м2, зварювальний
цех, літ. З, площею 157,7 м2, склад, літ. М, площею 116,0 м2, склад, літ. О, площею
49,4 м2, навіс, літ. Р, площею 157,6 м2, ворота № 1, 3, 4, хвіртка № 2, паркани № 5,
6, 7, 8, майданчик під склад № 9, майданчик тельфера № 10, замощення І, разом із
земельними ділянками: площа земельної ділянки – 0,3788 га, кадастровий номер
земельної ділянки 2310100000:02:022:0139; площа земельної ділянки – 0,3976 га,
кадастровий номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0138. Балансоутримувач
об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Площа земельної ділянки: 0,3788 га. Кадастровий номер земельної
ділянки 2310100000:02:022:0139. Площа земельної ділянки 0,3976 га. Кадастровий
номер земельної ділянки 2310100000:02:022:0138. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): 11.03 для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Контактні телефони: відділ реформування власності (061) 226-07-75 (76),
відділ оцінки (061) 226-07-50- (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання,
що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
від 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки
та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку земель». Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок), повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Законом України
«Про оцінку земель».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату
проведення конкурсу), а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії кваліфікаційних документів оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі
посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу
І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається
в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт у календарних днях .
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, каб. 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення
та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 10) до
15.00 02.02.2018 (включно).
Конкурс відбудеться 08.02.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, у каб. 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів оренди

 1. Нежитлові приміщення площею 81,2 м2 (у т. ч. кабінет № 39 – 27 м2;
№ 40 – 33,7 м2 та № 35(коридор) – 20,5 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України» Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Гаркуші, 2. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – приватне підприємство «Легатревел ІВ».
 2. Замощений майданчик загальною площею 80,0 м2, що обліковується на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління
ДСНС в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 92а. Запланована дата оцінки: 31.01.2018. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «ІФКОМСЕРВІС».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг з оцінки
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Фран
ківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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: нерухоме державне майно загальною площею
700,46 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення площею 84,46 м2 у будівлі технічного приміщення та виробнича площадка площею 616,0 м2 (інвентарний
№ 17009). 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): 31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Гіркова Марія Петрівна.
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
593,69 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення площею 31,35 м2 у виробничому приміщенні та виробнича площадка площею 562,34 м2 (інвентарний № 17009).
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):
31.12.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Вітаміна».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 10 площею
10,4 м2 на другому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.
ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТОВ «Захід-Агро МХП».
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Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для майданчиків,
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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «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) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71;
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень окремо розташованої одноповерхової будівлі приймального відділення ( літ. «У», інв.
№ 10310008) загальною площею 238,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П.
Чкалова» Міністерства охорони здоровя України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, Французький бульвар, 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю:_ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Іінформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Натурель», тел. (063) 859-50-99.
 2. Назва об’єкта оцінки: складське приміщення (інв. № 101310004) загальною площею 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеське
обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Льва Симиренко, 33б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:_ні_.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Шушулков Стоян Дмитрович,
тел. (068) 263-52-68.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі корпусу № 2 загальною
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія Одеського управління військової торгівлі Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Курортне. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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,
часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:_ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації»,
тел. (094) 669-90-11, 799-12-30.
 4. Назва об’єкта оцінки: резервуар (інв. № 14027) 3 000,0 м3, резер
вуар (інв. № 794) 3 000,0 м3, будівля насосів для мазуту (інв. № 793) площею
230,5 м2, естакада мазутозливна (інв. № 14028) площею 920,7 м2, площадка
складування залізобетонного бою площею 5 859,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення

земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю:_ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Карпатнафтохім», тел. (03472) 6-01-48.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень службової будівлі з вбудованою трансформаторною підстанцією та службова будівля з
трансформаторною підстанцією, загальною площею 121,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 4б. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю:_ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерна
компанія з обмеженою відповідальністю «ХАТЧІНСОН ПОРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД», Катерина, тел. (096) 280-07-06.
 6. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних обєктів. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Сухолиманська, буд. 1, 1-А, 1-Д, 3, 4, 4-А, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 13-А; вул. Транспортна, 2, вул. Центральна, 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю:_ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Акціонерна
компанія з обмеженою відповідальністю «ХАТЧІНСОН ПОРТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД», Катерина, тел. (096) 280-07-06.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху дев’яти
поверхової адміністративної будівлі (інв. № 10310012) загальною площею
68,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. 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, часток, паїв). Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю:_ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2018 р.
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).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 08.02.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться у Регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503) 14.02.2018 об 11.00.
Телефон для довідок (048) 731-50-39.

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

 1. Об’єкт: лабораторія-кафе площею 39,0 м2 на першому поверсі нав
чального корпусу, що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою: м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 122. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Базісторг». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
 2. Об’єкт: комплекс нежитлових будівель загальною площею 12 930,0 м2, а
саме: вагова (літ. А) – 27,5 м2, вагова (літ. Б) – 15,4 м2, майстерня (літ. В) – 57,9 м2, зерносховище (літ. С) – 4 279,2 м2, ангар (літ. Ж) – 534,3 м2, склад (літ. З) – 985,6 м2, навіс
(літ. И) – 70,7 м2, навіс (літ. І) – 75,5 м2, навіс (літ. Ї) – 964,9 м2, навіс (літ. Й) – 171,9 м2,
овочесховище (літ. Л) – 901,0 м2, навіс (літ. Н) – 37,3 м2, зернотік (літ. О) – 2 434,5 м2,
зернотік (літ. П) – 2302,1 м2, погріб з шийкою (літ. С) – 33,8 м2, погріб з шийкою (літ.
Т) – 24,4 м2, трансформаторна підстанція (літ. У) – 14,0 м2, огорожа № 1, ворота № 2,
ворота № 3, хвіртка № 4, вимощення 1, ЗАВ – 20 № ІІ, ваги № ІІІ, ваги № IV, електрозварювальний трансформатор № V, що перебуває на балансі Каховського державного
агротехнічного коледжу, за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки,
вул. Виробнича, 9. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: Громадська організація «Спілка інвалідів України «Рідна земля». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.01.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для об’єктів нерухомого
майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,4 тис. грн; для комплексу будівель – 10,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечата-

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Харківській області
В оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна – одноповерхової будівлі складу з котельнею
(виробничі майстерні), інв. № 2, реєстровий № 33689922.33.АААЖЛБ402, літ. Б, Б1, б,б-1, б-2, загальною площею
356,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс», опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 20.12.2017 № 100 (1120) на стор. 4, у колонці «Мета
використання» слід читати: «Розміщення об’єкта з виготовлення макаронних виробів (на площі 272,8 м2) та
оптово-роздрібного продажу непродовольчих товарів (на площі 83,7 м2)».

!

м. КИЇВ
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 з метою укладення договору оренди.
№
з/п

Орієнтовна дата
оцінки
46,6 м. Київ, вул. Костян- ДП «НДІБМВ»
БФ «Єдине народ- 31.01.18
тинівська, 68
не казначейство»
15,0 м. Київ, вул. Народ- Національна академія ПрАТ «ВФ Україна» 31.01.18
ного ополчення, 9
внутрішніх справ
26,0 м. Київ, вул. Політех- НТУУ «КПІ ім. І. Сікор- ТОВ «НВП «Топаз- 31.01.18
нічна, 35, корпус № 9 ського»
Технологія»

Назва об’єкта
оцінки

ПлоАдреса об’єкта оцінки
ща, м2

1 Нежитлове приміщення
2 Частина даху

3 Частина нежитлового приміщення
4 частина замо1 000,0
щення території
5 Нежитлове при- 165,8
міщення – об’єкт
культурної спадщини
6 Нежитлове при- 131,1
міщення
7 Частина даху
10,0
8 Частина даху

8,0

9 Частина даху

10,0

10 Частина даху

8,0

11 Нежитлове приміщення

92,1

12 Нежитлове приміщення
13 Нежитлові приміщення

100,0
23,2

Балансоутримувач

м. Київ, вул. Жмерин- ДП «Спецагро»
ська, 2а
м. Київ, пл. ЛьвівДВНЗ «Київський наська, 14
ціональний економічний університет ім. В.
Гетьмана»
м. Київ, вул. ВиНТУУ «КПІ ім. І. Сікорборзька, 1
ського»
м. Київ, вул. Акаде- ДП «Антонов»
міка Туполєва, 1, корпус № 62
м. Київ, вул. Акаде- ДП «Антонов»
міка Туполєва, 1, корпус № 102
м. Київ, вул. Акаде- ДП «Антонов»
міка Туполєва, 1, корпус № 6а
м. Київ, просп. Пере- ДП «Антонов»
моги, 100/1, корпус
№ 67а
м. Київ, бульв. Друж- Міністерство еконоби Народів, 28
мічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ, вул. СимиНАУ
ренка, 1
м. Київ, вул. Обсер- ДП «Державне спеціаваторна, 25
лізоване видавництво
«Техніка»

Платник робіт з
оцінки об’єкта

ТОВ «ЮГВТОРМЕТ»
ТОВ «Віра-Конті
Прем’єр»

31.01.18
31.01.18

ФОП Фоміна О. М. 31.01.18
ПрАТ «ВФ Україна» 31.01.18
ПрАТ «ВФ Україна» 31.01.18
ПрАТ «ВФ Україна» 31.01.18
ПрАТ «ВФ Україна» 31.01.18
ФОП Сисін О. А.

31.01.18

ТОВ «Укргеоінвес» 31.01.18
ТОВ «Файний
друк»

31.01.18

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Площа, м2 Адреса об’єкта
оцінки

№ Назва об’єкта
з/п оцінки
1

Нежитлове приміщення

2 Частина даху та
технічного поверху
3 Частина нежитлового приміщення

Балансоутримувач

Платник робіт з оцінки
об’єкта
14,8
м. Київ,
Київська центральна ТОВ «Глобал
вул. Межи
басейнова стоматоло- Медикал
гірська, 43
гічна поліклініка
Трейдинг»
18,0
м. Київ, вул. Тур- Головне управління
ПрАТ «ВФ
(у т. ч. 8,0 генєвська,
статистики у м. Києві Україна»
та 10,0) 71 – 75
175,0 м. Київ,
Управління ДАІ ГУ
КП «Київдорвул. Б. ХмельМВС України
сервіс»
ницького, 54
у м. Києві

Орієнтовна дата
оцінки
30.11.17
30.11.17
30.11.17

Конкурси відбудуться 05 лютого 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 29 січня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
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 допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 05 лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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; об’єкта
оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі,
приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність; об’єкта оцінки –
частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антеннофідерних пристроїв мобільних операторів; до об’єкта оцінки – частина замощення
території є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
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ному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на
який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який
подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки засідання конкурсної комісії на право оренди державного нерухомого майна

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди державного нерухомого майна – частини нежитлових приміщень
корпусу № 7 загальною площею 2 761,6 м2 за адресою: вул. Московська, 8, що належить до сфери управління Державного космічного
агентства України та обліковується на балансі державного підприємства заводу «Арсенал», проведеного 17.01.2018, між Фондом державного майна України та товариством з обмеженою відповідальністю «БУДТРАНСЕРВІС», як з єдиним претендентом документи та
пропозиції якого відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, та умовам конкурсу, укладений договір оренди державного нерухомого майна.
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