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офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
Фонду державного майна України про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 22.09.2017
За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – частини споруди «Інженерна споруда системи охолодження об’єктів ЧАЕС»
загальною площею 2 500 тис. м2 за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
м. Прип’ять, вул. Житомирська, 1, літера «В», що обліковується на балансі ДСП
«Чорнобильська АЕС», з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону переможцем визнано учасника – товариство з обмеженою відповідальністю «СОЛАР ЧОРНОБИЛЬ», який запропонував найбільший розмір орендної плати за об’єкт оренди.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область

Будівля колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 разом із земельною ділянкою
за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50а. Приватизовано
юридичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 891 356,00 грн, у т. ч ПДВ – 315 226,00 грн (у т. ч. вартість будівлі колишньої
їдальні – 1 409 541,60 грн (без невід’ємних поліпшень), у т. ч. ПДВ – 234 923,60
грн; земельної ділянки – 128 850,00 грн, у т. ч. ПДВ – 21 475,00 грн; невід’ємних
поліпшень – 352 964,40 грн, у т. ч. ПДВ – 58 827,40 грн).
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Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного майна України

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

(0-800) 50-56-46
передплата – 2017
УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ – В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний інформаційний бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості приватизації»
видання можна передплатити
в усіх відділеннях зв’язку України
Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2017 рік, с. 95
Індекс та назва видання

Вартість
Періодич- передплати, грн
ність
3 міс.

22437

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-методич
ні та інформаційні матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур приватизації майна

4 рази
на рік
130,32
2 рази
на тиждень

Телефон редакції (044) 200-35-01,
з питань розповсюдження (044) 200-35-81
Придбати журнал і газету вроздріб можна в приміщенні ФДМУ
тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна

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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2,
вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734.
Адреса зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), 1995
року побудови. Будівля розташована в периферійній частині міста, практично на
виїзді з міста в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та
громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн, ПДВ – 53 485,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 320 910,00 грн.
Умови продажу: 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.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 209,10 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 32 091,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.10.2017.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, 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.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні (літ. Б) загальною площею 221,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 211к.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні загальною площею
221,1 м2, 1975 року побудови, не використовується.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0585 га, кадастровий номер 0520410100:00:016:0241. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, код
цільового використання 03.15. Відомості про обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 731,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 50 764,00 грн, вартість земельної ділянки – 67 967,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 477,20 грн,
у т. ч.: вартість будівель – 60 916,80 грн, вартість земельної ділянки – 81 560,40 грн.
ПДВ – 23 746,20 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати
земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 424,77 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 247,72 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі

за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел.(0532) 56-00-37 до 17.00. 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 можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва: приміщення їдальні загальною площею 308,8 м2.
Адреса об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Зберігач: ПрАТ «Агропереробник», код за ЄДРПОУ 00374025, адреса: 24500,
Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.
Інформація про об'єкт: приміщення їдальні літ «А», 1970 року побудови, загальною площею 308,8 м2 є одноповерховою прибудовою до будівлі одного із цехів колишнього Ямпільського консервного заводу, перебуває в незадовільному стані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 96 037,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ –115 244,40 грн; ПДВ – 19 207,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за
актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 11 524,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 152,44 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 19.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.10.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2-х 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 3-х
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55 08 12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: котельня загальною площею 52,6 м2, літ. «Б-1»
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт Ратне, вул. Каштанова, 24.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в
Ратнівському районі Волинської області.
Відомості про об’єкт приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований: об’єкт приватизації – цегляна котельня, літ. «Б-1», прибудована
до гаражного приміщення, рік побудови – 1984, кількість поверхів – 1, загальна
площа – 52,6 м2. Будівля розташована в центральній частині селища. Навколишня
забудова представлена житловою та адміністративною забудовою. Технічний стан
приміщення характеризується як незадовільний.
Земельна ділянка площею 0,04121 га, кадастровий номер земельної ділянки
0724255100:01:004:0191. Конфігурація земельної ділянки – складна. Категорія
земель: землі житлової і громадської забудови. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 67 600,00 грн, ПДВ від початкової ціни
об’єкта приватизації – 13 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 81 120,00
грн, у т. ч.: ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 42 100,00 грн; ціна
об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 50 520,00 грн; ПДВ – 8 420,00 грн; ціна
земельної ділянки під об’єктом приватизації без урахування ПДВ – 25 500,00 грн;
ціна земельної ділянки під об’єктом приватизації з урахуванням ПДВ – 30 600,00
грн; ПДВ – 5 100,00 грн,
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою: 8 112,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований:
1. Подальше використання об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, покупець визначає самостійно.
2. Покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час
експлуатації об’єкта.
4. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної
сплати ціни продажу виключно за погодженням з органом приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу.
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5. На вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до
моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу:
для РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 19 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Державним підприємством
«СЕТАМ» 23 жовтня 2017 року. Час початку торгів – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєст
рованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(зі змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Державного підприємства «СЕТАМ»: sales@
setam.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії ДП «СЕТАМ» у Волинській області
(43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а, 3-й поверх, каб.3) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел. 24-00-57).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне
конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш».
Адреса об’єкта: юридична адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 16/18.
Відомості про об’єкт: об’єктом є єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро
«Елеватормлинмаш» (код за ЄДРПОУ 14312884). До складу об’єкта приватизації
входять: об’єкт незавершеного будівництва – інженерно-лабораторний корпус
(будівельна готовність – 94 %) А-3; ангар – Б; навіси – В, Г; вбиральня – Д; огорожа № 1-9; мостіння – І; машини та обладнання – 11 одиниць; транспортні засоби:
автомобіль МАЗ 437041-261, державний номер АЕ3294СН; автомобіль ГАЗ-53 –
знятий з обліку держреєстрації, у непридатному стані; інструменти, прилади,
інвентар – 2 одиниці; інші основні засоби – 10 одиниць; інші НМА – 287 одиниць.
Об’єкти нерухомості розташовані в м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського
(Червонозаводська). З 2013 року підприємство не працює. Заборгованість підприємства за позиковими коштами 526,0 тис. грн, заборгованість по податках у
сумі 201,0 тис. грн, заборгованість по заробітній платі та соціальному страхуванню
у сумі 19,0 тис. грн, іншу поточну заборгованість у сумі 59,0 тис. грн. Структурна
власного капіталу станом на 31.05.2017: додатковий капітал – 1 045 тис. грн, нерозподілений прибуток (непокриті збитки) – 713 тис. грн. Дебіторська заборгованість становить 11,0 тис. грн.
Кількість та склад робочих місць: станом на 31.05.2017 співробітників на підприємстві – 1 особа (директор підприємства).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 012 597,00 грн, ПДВ – 602 519,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 615 116,40 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у
тому числі кредиторської та дебіторської заборгованості) приватизованого підприємства, здійснює необхідні заходи щодо припинення державного підприємства
як юридичної особи; покупець зобов’язаний здійснити заходи щодо створення на
підприємстві не менше 3 робочих місць; забезпечити безпечні умови праці; покупцю в процесі експлуатації об’єкта необхідно здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм в порядку, визначеному чинним законодавством
України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки покупець вирішує
самостійно в установленому чинним законодавством України порядку; подальше
відчуження об’єкта можливе за погодженням органу приватизації та діє в період
чинності умов договору купівлі-продажу.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований державний об’єкт, перебуває в постійному користуванні підприємства, кадастровий
номер 1210100000:07:498:0005. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування інженернолабораторного корпусу).
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 361 511,64 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства «Дніпропетровське спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Елеватормлинмаш»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(http://www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,
вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля складу
літ. А-1 з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт використовується за первісним призначенням,
перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в несправному
стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 96 812,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 116 174,40 грн. ПДВ –
19 362,40 грн.

2 жовтня 2017 року

Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 11 617,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від
початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А
п/д, загальною площею 141,6 м2, навісом літ. а, розташованої за адресою: 50031,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23
жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 –
2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ.
А’, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (код за
ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ.
А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою
літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови –
1990. Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні
ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 540 407,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 848 488,40 грн. ПДВ –
308 081,40 грн
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 184 848,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – будівля овочесховища, розташованого за адресою: 49000,
м. Дніпро, просп. Свободи, 187б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: 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.
Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Відомості про об’єкт приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: будівля
управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2 (1972 року), сходи літ. с, с1,
с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною
площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1,
СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976 року), навіс літ. СЇІV -1 (1976 року), склад
літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ.
СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972 року), № 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. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 4 526 848,00 грн, ПДВ – 905 369,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 5 432 217,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію
нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 543 221,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
23 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., Тернівський
р-н, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова нежитлова будівля літ.
А-1 з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а загальною площею 291,9 м2. Будівля
придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у робочому стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 953 064,00 грн. ПДВ –
158 844,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною;
забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке
входить до складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта
приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем
вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306,4 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля
магазину № 15), розташованої за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23
жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного комерційного торгового
підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 одиниць. Об’єкти нерухомості, що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею
1 545,9 м2 за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, 58;
нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград,
вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є забезпечення харчування учнів загальноосвітніх шкіл м. Мирнограда.
Кількість штатних працівників – 12 осіб, а саме: директор, головний бухгалтер,
бухгалтер, кондитери 4, 6 розрядів, кухонний робітник, сторожі, прибиральниця.
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Баланс (одиниця виміру, тис. грн)
Звітний період
Актив
2014 рік 2015 рік 2016 рік І півріччя 2017 року
Необоротні активи
257,3
254,5
242,8
240,2
Оборотні активи
44,1
1,4
8,5
11,8
Витрати майбутніх періодів
–
–
–
–
Необоротні активи та групи вибуття
–
–
–
–
Баланс
301,4
255,9
251,3
252,0
Пасив
Власний капітал
115,1
115,1
122,5
122,5
Забезпечення наступних витрат і платежів
–
–
–
–
Довгострокові зобов’язання
5,0
–
–
–
Поточні зобов’язання
181,3
140,8
128,8
129,5
Доходи майбутніх періодів
–
–
–
-Баланс
301,4
255,9
251,3
252,0
Рентабельність підприємства за 2016 р. становить 5,96 %.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення
працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;
створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що входять до складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства протягом
шести місяців після підписання акта передачі державного майна; після придбання
об’єкта його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства
України; протягом року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний
об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити
державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати РВ
ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору
купівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у
разі порушення покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності,
термінів оплати за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до
вимог чинного законодавства; 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
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні 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» 27.10.2017. Час внесення цінових
пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
23.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 16 797,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: 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 балансоутримувача 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 розташований 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.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 58 680,00 грн. ПДВ –
9 780,00 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 приватизації згідно з чинним
законодавством України протягом двох місяців після підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу,
прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
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 «Україн
ська міжрегіональна спеціалізована» 27.10.2017. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «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 –
23.10.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 586,80 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: 61057, м. Харків, Театральний майдан, 1, тел. (057) 700-03-14.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Найменування об’єкта: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р,
установка БІО-25, № 4 (у т. ч. трубопроводи – 366 пог. м).
Місцезнаходження: 70424, Запорізька область, Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна».
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Балансоутримувач: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків
призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпочинку «Лісова поляна».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 39 157,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 46 988,40 грн. ПДВ –
7 831,40 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 4 698,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.10.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 30.10.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592,
зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької
філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя,
вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці загальною
площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключені від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік
побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 203 639,60 грн. ПДВ –
200 606,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р
№ 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України
у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 26.10.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 30.10.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької
філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону, внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна,
16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою окремо розташовану будівлю загальною площею 186,8 м2. Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля була побудована як споруда торгового павільйону. Будівля має один
окремий вхід до приміщень, що розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь стрічковий цегляний; стіни – металеві листи,
частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер;
підлога – плитка, цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34 299,84 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 24 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 жовтня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське
приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код
за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні блоки,
перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві;
інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік побудови – 1985.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді, згідно з договором оренди (до 2045 року).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 238 865,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 286 638,00 грн. ПДВ – 47 773,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта
приватизації до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження
для нового власника зобов’язань, визначених договором, та виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вноситься на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 28 663,80 грн
вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23.10.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 27.10.2017. Час початку торгів – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.:
(044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 в літ. «Г».
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2
в літ. «Г», інв. № 105, рік побудови –1973.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
4. 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.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ  – 12 900,00 грн. ПДВ –
2 580,00 грн.
Сплата за об’єкт приватизації 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
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 548,00 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 об’єкта приватизації.
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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 27 жовтня 2017 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 – 23 жовтня 2017 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).
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4
Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Чернігівська область

Невстановлене обладнання об’єкта незавершеного будівництва – хлібозаводу
за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Дудка, 39, у складі: виробничий
бункер – 13 шт., бак холодної води – 2 шт., бак гарячої води – 1 шт., проміжний
бункер – 2 шт. Приватизовано фізичною особою – підприємцем за 30 729,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 5 121,60 грн.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
плавального басейну (під розбирання)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний басейн.
Місцезнаходження: площа Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський
р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова цегляна, розмірами в натурі 30,7 х 31м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни
розмірами 8 х 25м та 6 х 10 м. Будівельний об’єм – 7 614 м3. Загальна площа –
1 585 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На другому поверсі – плавальний басейн розмірами 6x10 м та
інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27 м, оштукатурені; перекриття та покриття – з/б з ребристих
плит розмірами 12 х 3 х 0,45 м; дах схилий, складний, з дерев’яних крокв та

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – танцювального майданчика
Назва об’єкта: танцювальний майданчик.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ.
А-1 загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожу № 1-2,
замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не
відводилась. На теперішній час об’єкт не використовується. Потребує ремонтновідновлюваних робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт
знаходиться в рекреаційній зоні. Призначення об’єкта: дозвілля населення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 368 650,00 грн, ПДВ – 73 730,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 442 380,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил
щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених
законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта
приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ) та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 44 238,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – Танцювальний майданчик, розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23
жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua, електронний майданчик: https://auk.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта соціальної сфери – спорткомплексу
(фізкультурно-оздоровчого комплексу зі стадіоном)
Назва об’єкта: об’єкт соціальної сфери (група Ж) – спорткомплекс (фізкуль
турно-оздоровчий комплекс зі стадіоном).
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: спортивний
комплекс – двоповерхова будівля літ. А-2-3 загальною площею 3 566,3 м2; будівля
адміністративно-побутового корпусу літ. К-1 загальною площею 407,7 м2; тир літ.
Б-1 загальною площею 129,3 м2; сарай літ. З; вбиральня літ. В-1 загальною площею 18,9 м2; каса літ. Е; каса літ. Ж; трибуна літ. ІХ; гостьова трибуна, операторна
літ. Г-1 загальною площею 63,2 м2; навіс, літ. Д; футбольне поле літ. ІІІ; футбольне
поле літ. ІV; сектор штовхання ядра і метання дисків літ. ХІІІ; тенісний корт літ. VІ;
хокейний майданчик літ. VІІ; бігова доріжка, літ. ХІІ; запобіжна зона літ. ХІV; дренаж;
паркан літ. № 1-6, № 8-9, № 11-18; майданчики та тротуари літ. І, ІІ, Х; водопровід; лісонасадження та інше рухоме майно – в кількості 17 од. Земельна ділянка
під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 15 685 876,00 грн, ПДВ – 3 137 175,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 18 823 051,20 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю діяльності; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
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обрешітки; покрівля з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє
оздоблення: оштукатурення, часткове облицювання стін керамічною плиткою.
Стелі оштукатурені. До будівлі підведено водопровід, каналізація, електроосвітлення, центральне опалення, газопостачання. Внутрішні комунікації фактично
зруйновані. Об’єкт незавершеного будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди на будівельному майданчику відсутні.
Завезених та невикористаних матеріалів на будівельному майданчику немає.
Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом не виділялась.
Рівень будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: площа Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання
акта приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише
за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення розбирання об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в
ГУДКСУ у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області,
МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ
20823070.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 27 жовтня 2017 року, час початку
торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) –
14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 23 жовтня 2017 року
до 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 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 на електронну адресу: torgi@uisce.com.
ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також, докази надсилання цих документів. Приймання
та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Україн
ська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.:
(044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 882 305,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354
у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від
початкової ціни об’єкта соціальної сфери (група Ж) – Спорткомплекс (фізкультурнооздоровчий комплекс зі стадіоном), розташованої за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 35).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 23
жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 27 жовтня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ням збереження для нового власника всіх зобов’язань, невиконаних 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 27 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до 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 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до 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 – 23 жовтня 2017 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. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу колишнього державного підприємства «ІНІН»
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 одиниць основних засобів,
у т. ч.: автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 одиниць 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 забруднюючих 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).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390 (один
мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто) гривень, у т. ч. ПДВ – 228 278
(двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім) гривень;
державна частка 27,47 % – 313 560 (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят) грн;
частка орендаря 72,53 % – 827 830 (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот
тридцять) грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668 (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 купівлі-продажу; 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
передбачено 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 забезпечен-

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медсанчастини
Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська область, 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ
30147563). Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20700.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею
409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарно-технічний
стан – задовільний. Об’єкт розташований на території ПАТ «Науково-виробниче
підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн, ПДВ –
111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища,
забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом
вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після
підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 67 000,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 03 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
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5
конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки
до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти державної власності
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою,
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою.
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність – близько
40 %. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008
№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д – незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях 25.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998
№ 2138 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».

3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Д – незавершене будівництво 12-квартирного житлового будинку
за адресою: Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Залінійна, 21а.
Об’єкт по проекту триповерховий житловий будинок з підвалом, виконані стіни підвалу з блоків розміром 2,4 х 0,7 м, висотою в три ряди в землі та 1,5 ряда
над поверхнею.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 27.07.2004
№ 1530 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
4. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності
групи Д  – незавершене будівництво житлового будинку з господарським
блоком та льохом за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Павлівка,
вул. Нова, 20.
Об’єкт складається з одноповерхової будівлі орієнтовним розміром 10 х 11 м,
господарського блоку орієнтовним розміром 11 х 6 м та льоху – заглибленої споруди. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,25 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 01.09.2000
№ 1826 «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, зокрема, проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (за
необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою. Конкурсна документація подається 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 опи-

сом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних
документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник,
та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток № 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.11 № 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.
Останній день подання конкурсної документації – 01.11.2017.
Конкурс відбудеться 08.11.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп.
Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Фонд державного
Не увійшло до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Ладижинське електромонтажне під- Нерухоме майно – гара121790.3.ААВААЕ308
24321, Вінницька обл., Тростянецький р-н, м. Лади183,1
161 677,00
1 рік
Здійснення виробничої діяльності
майна України
приємство № 9 «Електропівдензахідмонтаж», 00121790, балансоутримувач відсутній
жі (літ. Г)
жин, вул.Промислова, 9
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Дніпропетровська
обласна державна
адміністрація

00191017, Державне промислове підприємство «Кривбаспромводопостачання»,
м. Кривий Ріг, просп. Миру, 15а, тел. (0564) 745-932, 404-83-18

найменування

реєстровий номер
майна

Окреме індивідуально визначене майно
(будівлі, споруди, огорожі, резервуари для
води, дороги, лінії електропередачі, трубопроводита мережі водогону, каналізації,
електрозабезпечення), інше майно
Нежитлові вбудовані приміщення

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна максимально
місцезнаходження
плоза незалежною можливий
мета використання
ща, м2
оцінкою, грн строк оренди
–
382
449 688 448,00
10 років Інше використання нерухомого майна та іншого, крім
об’єкти;
нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна
1 942
(здійснення забору, очищення та постачання води)
об’єкти

2 Міністерство освіти 02541349, Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпропетровська, м. Дніпро,
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Марата, 2
149,7
316 466,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не викоі науки України
вул. Новоселівська, 27, тел. 747-41-45
11 місяців ристовується для провадження підприємницької діяльності
3 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл., Нежитлові вбудовані приміщення
33689922.25.ААААЕЕ551 Дніпропетровська обл., Новомосковський 137,0
297 167,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольУкраїни
Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
район, смт Черкаське, вул. Лісна, 12
чих товарів, крім товарів підакцизної групи
4 Міністерство енерге- 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл.,
Нежитлові вбудовані приміщення
05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
78,43
664 930,00
2 роки
Розміщення громадського об’єднання на площі, що не
тики та вугільної про- м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
11 місяців використовується для провадження підприємницької дімисловості України
яльності
5 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», Дніпропетровська обл., Частина нежитлового вбудованого при33689922.25.ААААЕЕ552 Дніпропетровська обл., Новомосковський
3,0
8 308,00
2 роки
Розміщення банкомата
України
Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
міщення
район, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13
11 місяців
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство куль- 02174833, ДП «Запорізький державний цирк», 69035,
Нежитлові приміщення з № 170 до № 196 включно з балконами п’ятого поверху будинку артистів 02174833.1.АААЖАБ676 м. Запоріжжя, просп. 340,4
1 192 945,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення
тури України
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41, тел. (061) 233-61-79
цирку (літ. А-5)
Соборний, 137
2 Міністерство осві- 02070849, Запорізький національний технічний університет,
Нежитлові приміщення з № 114 до № 119 включно, з № 121 до № 125 включно, № 128, 129 та части–
м. Запоріжжя,
309,0
1 302 635,00
1 рік
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то2
ти і науки України 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-54-60 на приміщення № 130 (площею 93,0 м ) першого поверху головного корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5)
вул. Жуковського, 64
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м.Київ, Турге- Гідротехнічні споруди 20 інвентар- Із 25592421.29.ААЕЖАД064 Івано-Франківська обл., Тисмегосподарства України
нєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
них об’єктів (24 ставів)
до 25592421.29.ААЕЖАД083 ницький р-н, с. Марківці
922 680,00
Розміщення рибного
90,7499 га
2 роки 11 місяців
станом на 31.05.2017
господарства
Фонд державного майна
31521790, КСП «Плесо», Івано-Франківська обл., Тисмениць- Гідротехнічні споруди двох водо31521790.1.ААВАВЖ103; Івано-Франківська обл., ТисмеУкраїни
кий р-н, с. Марківці
подаючих каналів
31521790.1.ААВАВЖ104 ницький р-н, с. Марківці
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди,
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон) найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Національна поліція 40109063, Управління поліції охорони в Київській області, 01033, Нежитлові
–
Київська обл., м. Яготин,
83,9
401 931,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб’єктів господарювання, що здійУкраїни
м. Київ, вул. Гайдара, 8, тел. (044) 287-04-77
приміщення
вул. Незалежності, 148
снюють побутове обслуговування населення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство оборони
38076799, Львівська філія концерну «Військторгсервіс», 79059, Нежитлові приміщення у Солдатській
33689922.15АААААЖ665 Львівська обл, Яворівський р-н, м. Ста92,3
245 807,00
2 роки 364 дні
З метою розміщення торговельного об’єкта з продажу
України
м. Львів, вул. Плугова, 12а, тел. (032) 253-24-64
чайній № 3
ричі, вул. Шептицького, 17 Б (в/ч В4264)
станом на 30.06.2017
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 Державна служба геології 01432799, Західно-Українська геофізична розвідувальна експе- Частини нежитлового приміщення одно01432761.71.МЧЦРЛУ011. м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а
292,0
425 580,00
2 роки 364 дні
Здійснення діяльності в сфері збору та заготівлі вторинта надр України
диція, 79040, м. Львів, вул. Данила Апостола, 9а, тел.267-23-41 поверхової споруди металоскладу
станом на 31.07.2017
ної сировини (інше використання)
3 Державне агентство авто- 25253009, Служба автомобільних доріг у Львівській області,
Вбудоване нежитлове приміщення на пер- 25253009.1123.ЖТХЮРМ002 м. Львів, вул. Володимира Великого, 54
20,8
273 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
мобільних доріг України 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, тел. 263-20-33 шому поверсі адміністративного корпусу
станом на 31.07.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військ Нежитлові приміщення 33689922.32. ААААЕЕ617 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Олек224,2
102 660,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійоборони України торгсервіс», вул. Армійська, 10а, м. Одеса, 65063, тел. (048) 714-39-26
одноповерхової будівлі
сандра Коротченка (Д. Коротченка), 24а
ного фонду
2 Міністерство
35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військ Нежитлові приміщення 33689922.32. АААЖЛБ511 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Олек248,3
91 150,00
2 роки 364 дні
Розміщення благодійоборони України торгсервіс», вул. Армійська, 10а, м. Одеса, 65063, тел. (048) 714-39-26
одноповерхової будівлі
сандра Коротченка (Д. Коротченка), 24б
ного фонду
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, Регіональне відділення ФДМУ по Миколаївській області,
6-й поверх, кімн. 37-38 та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Державне агентство водних
ресурсів України
2 Тернопільська обласна державна адміністрація

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
05379205.40.УТЧБИЮ003 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль
150,0
46 330,00
2 роки 11 місяців Для стоянки автомобілів
реєстровий номер майна

місцезнаходження

05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003,
Площадка із щебеневим повул. За Рудкою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58 криттям № 19
35939813, Державна установа «Госпрозрахункова група Тернопільської
Будівля насосної станції з
35939813.1.ШИВУИЮ142; вул. Зелена, 91а, смт Велика
6,2
89 200,00
2 роки 11 місяців Для водозабезпечення багатоквартирного житлового
обласної державної адміністрації», 46006, вул. Шпитальна, 7, м. Тернопіль, артезіанською свердловиною 35939813.2.ШИВУИЮ143 Березовиця, Тернопільський р-н,
будинку на вул. Микулинецькій, 30а в смт Велика Березотел. (0352) 52-56-79
Тернопільська обл.
виця Тернопільського р-ну Тернопільської обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (каб. 603) , РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

№ 77 (1097)

2 жовтня 2017 року

6
ОГОЛОШЕННЯ орендодавця – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 38728533, ХФ ДП «Адміністрація морських портів України»,
Дитячий оздоровчий
–
Херсонська обл., Білозерський р-н,
–
1 383 221,00
2 роки
Організація відпочинку та розваг
структури України просп. Ушакова, 4, м. Херсон, 73000, тел. (0552) 22-32-48
табір «ФРЕГАТ»
с. Кізомис, вул. Набережна, б/н
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство юс- 02894548, Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій об- Приміщення (1-5) на першому поверсі адміністративної
02894548.2.ТКЮУГУ004 Чернівецька обл., смт Кельменці,
8,0
33 023,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (розмітиції України
ласті, 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1, тел. (0372) 52-18-74
будівлі з прибудовою, ґанком та підвалом, А-ІІ
вул. Сагайдачного, 24
щення відділення страхової компанії)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за
максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 незалежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Нежитлове приміщення гаража № 709
33689922.36.ААААЕВ310 Чернігівська обл., Козелецький
332,5
174 447,00
2 роки 364 дні
Здійснення виробничої діяльності в
України
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53
р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 7
галузі переробки деревини
2 Міністерство юстиції
34924518, Головне територіальне управління юстиції у Чернігівський області, 14000, Частина нежитлового приміщення першого по- 34924518.1.ЕИГКУЛ005 м. Чернігів, вул. Шевченка, 118
1,0
4 487,59
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала самообслуУкраїни
м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-88-46
верху триповерхової адміністративної будівлі
говування
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох
і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
максимально
вартість майна за непломожливий
мета використання
залежною оцінкою, грн
2
ща, м
строк оренди
м. Київ, вул. Харків- 121,3
1 520 409,00
2 роки
Організація процесу перевірки навичок та підвищення кваліфікації
ське шосе, 15
станом на 31.05.2017 11 місяців працівників виробничих професій

реєстровий номер майна місцезнаходження

1 Міністерство освіти і науки України 00193602, Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко- Нерухоме майно – нежитлові приміщення в на–
технологічний коледж», 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 15,
вчальному корпусі на 1-му поверсі, а саме: ауди2
тел. (044) 296-70-59, факс (044) 559-37-00
торія площею 107,3 м (кімн. № 4) та службове
приміщення площею 14,0 м2 (кімн. № 13)
2 Міністерство охорони здоров’я
01994089, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»,
Нерухоме майно – частини нежитлового при01994089.1.ААААЛБ314 м. Київ, вул. Стрі15,0
388 400,00
2 роки
Розміщення технічних засобів (7,5 м2) та трьох антен (7,5 м2) операУкраїни
01135, м. Київ, вул. В.Чорновола, 28/1, тел./факс 236-69-42,
міщення, а саме: 7,5 м2 на технічному поверсі;
тенська, 7/9
станом на 30.06.2017 11 місяців тора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного)
236-61-65
зв’язку
7,5 м2 на даху; будівля дитячої консультативнодіагностичної поліклініки НДСЛ «Охматдит»
2
3 Міністерство економічного розви- 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, Нерухоме майно – частина даху площею 9,2 м ; 37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв.
27,8
1 442 000,00
2 роки
Розміщення технічних засобів (18,6 м2) та семи антен ( 9,2 м2) оператотку і торгівлі України
м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, тел./факс 253-93-94, 226-31-81
частина підвального приміщення площею 18,6 м2
Дружби Народів, 28
станом на 30.06.2017 11 місяців ра телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
4 Державний комітет телебачення і 02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване видав- Нерухоме майно – нежитлові приміщення на чет- 02473145.2.ЮЮХКЛР568 м. Київ, вул. Обсер55,7
812 970,00
2 роки
Розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації та
радіомовлення України
ництво «Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел. 272-10-90 вертому поверсі будівлі
ваторна, 25
станом на 31.05.2017 11 місяців видавничої продукції, що видаються українською мовою
5 Міністерство регіонального розвитку, 02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут Нерухоме майно – нежилі приміщення на 8-му
02497683.1.АААДДК939 м. Київ, просп. Голо- 179,5
2 359 000,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність з
будівництва та житлово-комуналь цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», просп. 40-річчя Жов- поверсі будівлі
сіївський, 50
станом на 31.07.2017 11 місяців ремонту об’єктів нерухомості
ного господарства України
тня, 50, м. Київ, 03039, тел. (044) 257-10-79
6 Міністерство інфраструктури
30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135,
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 22-му 30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Пе389,6
10 145 000,00
2 роки
Розміщення офіса
України
м. Київ, просп. Перемоги, 14, тел. 351-42-01
та 22-му поверхах адміністративної будівлі
ремоги, 14
станом на 31.07.2017 11 місяців
7 Міністерство культури України
02214165, Національна академія образотворчого мистецтва і архітек- Нерухоме майно – частина нежитлового примі- 02214165.3. АААДДЛ417 м. Київ, вул. Лук’я
5,0
59 490,00
2 роки
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслутури, 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 20, тел. 272-15-40 щення будівлі гуртожитку
нівська, 69/71
станом на 31.07.2017 11 місяців говування населення
8 Міністерство економічного розви- 32309722, Державне підприємство «ЕКО», 01033, м. Київ, бульв. Лесі Нерухоме майно – нежитлові приміщення в
–
м. Київ, бульв. Лесі
324,7
5 929 000,00
2 роки
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
тку і торгівлі України
Українки, 36б, тел. 285-70-53
підвалі літ. А
Українки, 36б
станом на 30.04.2017 11 місяців
9 Міністерство економічного розви- 32309722, Державне підприємство «ЕКО», 01033, м. Київ, бульв. Лесі Нерухоме майно – нежитлові приміщення в під–
м. Київ, бульв. Лесі
367,2
6 624 900,00
1 рік
Розміщення медичного центру (236,8 м2), розміщення творчої майтку і торгівлі України
Українки, 36б, тел. 285-70-53
валі літ. А та на цокольному поверсі літ. А
Українки, 36б
станом на 30.04.2017
стерні для дітей (130,4 м2)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3. частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

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

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості
35 096 007 шт., що становить 57,389 % статутного капіталу товариства,
що підлягає продажу відповідно до додатка 10 до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»
(код за ЄДРПОУ 05808758). Місцезнаходження об’єкта оцінки: юридична адреса:
вул. Залізнична, 7, м. Львів, 79039; фактичне місцезнаходження майнових активів
товариства: вул. Шевченка, 321, м. Львів, 79039; тел. (067) 340-6155; e-mail:hor81@
meta.ua. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон
замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»: 64.20 – діяльність холдингових компаній. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач», од.: основних
засобів – 132; нематеріальних активів – 1; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 1; довгострокових фінансових інвестицій – 3. Розмір статутного капіталу ПАТ
«Львівський завод «Автонавантажувач», тис. грн: 15 288,650. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:
основних засобів – 1 045,4; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 115,2;
довгострокових фінансових інвестицій – 12 052,0.
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельних ділянок, усього: 12 417,9 м2.
Місце розташування земельних ділянок: вул. Шевченка, 321, м. Львів (акт на право
постійного користування землею від 28.12.2001). Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування виробничих споруд. Правовий режим земельних
ділянок: постійне землекористування. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок, тис. грн: 5 569,3.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: склад для зберігання готової продукції, реєстр.
№ 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Камінь-Каширський
р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-00-57. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
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ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонерного
товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» (далі – ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ») у кількості 249 833 540 шт., що становить 99,912 % статутного
капіталу товариства і підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону відповідно до додатка 21 до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р «Про затвердження планів розміщення
акцій підприємств паливно-енергетичного комплексу» (зі змінами). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Каботажний
спуск, 18, м. Миколаїв, 54020; тел.: (0512) 58-33-92; (0512) 58-33-63. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета акцій за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу
(044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044) 286-79-85. Електронна адреса
замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ
«Миколаївська ТЕЦ»: 35.11 – виробництво електроенергії; 35.30 – постачання пари,
гарячої води та кондиційованого повітря; 41.20 – будівництво житлових і нежитлових
будівель; 43.21 – електромонтажні роботи. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», од.:
1 443, зокрема: будинків та споруд – 192; машин та обладнання – 619; транспортних
засобів – 40; інструментів, приладів та інвентарю – 511; інших основних засобів – 5;
інших необоротних активів (тимчасові (не титульні) споруди, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи) – 52; НМА – 11; придбання
основних засобів – 5; виготовлення основних засобів та модернізація – 8. Розмір статутного капіталу ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», тис. грн: 62 513,2. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:
36 247,00, зокрема: будинків та споруд – 18 326,00; машин та обладнання – 11 675,00;
транспортних засобів – 54,00; інструментів, приладів та інвентарю – 3 035,00; інших
основних засобів – 7,00; інших необоротних активів (тимчасові (не титульні) споруди, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи) –
627,00; НМА – 100,00; капітальних інвестицій – 2 423,00.
Кількість земельних ділянок: 5.
Розмір земельних ділянок, усього: 11,7606 га.
1. Земельна ділянка площею 11,439 га. Місце розташування земельної ділянки: Каботажний спуск, 18, м. Миколаїв (адміністративні, виробничі будівлі та підсобні приміщення). Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості
(землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель,
інших споруд). Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування
(у власності Миколаївської міської ради). Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: 73 965,420.
2. Земельна ділянка площею 0,02 га. Місце розташування земельної ділянки:
вул. 2 Слобідська, 99, м. Миколаїв (бойлерна). Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання
пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Правовий режим
земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської
ради). Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 174,920.
3. Земельна ділянка площею 0,0016 га. Місце розташування земельної ділянки:
вул. Новозаводська, м. Миколаїв (будівництво приміщення під установку приладів

обліку теплової енергії). Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення води). Правовий режим земельної
ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 8,168.
4. Земельна ділянка площею 0,02 га. Місце розташування земельної ділянки:
Внутріквартальний проїзд, м. Миколаїв (підвищувальна насосна станція). Цільове
призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво
та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та
розподілення води). Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування (у власності Миколаївської міської ради). Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 195,278.
5. Земельна ділянка площею 0,28 га. Місце розташування земельної ділянки:
Каботажний спуск, м. Миколаїв (Насосна станція № 1, 2). Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування
(у власності Миколаївської міської ради). Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: 1 505,405.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
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).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно
до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізаціями:
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)» та 2.2
«Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі 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.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 120 000, 00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 10 жовтня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 жовтня 2017 року о 14.00.

економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): –. Розмір статутного капіталу(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначаються окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначаються у разі оцінки обкатів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної
ділянки: 1 564,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: Волинська обл., КаміньКаширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 114а. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування складу. Правовий режим земельної ділянки:
державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність

об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Замовник та особа – платник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку «Оцінка нерухомих речей (не-

Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що не перевищують 100 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 10 жовтня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 17 жовтня 2017 року о 14.00.
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рухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них» та які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно
до ст. 6 Закону України «Про оцінку земель».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної
ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-5910064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна,
розташований на земельній ділянці площею до 10 000 м2 (1 га) – 12,9 тис. грн. Для
визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є будівля із земельною ділянкою.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 18.10.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу (включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде
залучено до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина складу № 1 площею 139,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45523, Волинська обл., Локачинській
р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу
(0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,0 га (пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Локачинській р-н, с. Затірці,
вул. Липинського, 2а. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та
обслуговування будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право оперативного управління. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 08.02.2017:
433 123,94 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Платник робіт
з оцінки – ТзОВ «Ландтехнік сервісцентр Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі котельні площею 47,1 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Професійно-технічне училище
№ 27 м. Берестечко. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45765, Волинська обл.,
Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «УТГК «Еско – Волинь».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративної будівлі площею 8,3 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики
у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43025, Волинська обл.,
м. Луцьк, вул. Шопена, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2887 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Шопена, 12. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адміністративного приміщення. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: 468,45 грн/м2 станом на 18.03.2016. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ГО «ФК «Форвард-2017».
 4. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Чаруків-Виросний.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Волинська обл., Луцький р-н, на території
Чаруківської сільської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332)
24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості,
у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –.
Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної
ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017. Платник робіт з оцінки – Сільськогосподарське ПП «Амур».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення А-2 площею 12,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44701,
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-8024. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 1 110,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
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з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінзданія. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 131,91 грн/м2 станом на 03.02.2016. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ПП «Альянс».
 6. Назва об’єкта оцінки: частина службового приміщення площею 22,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 45701, Волинська обл., м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди . Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: vо1уn@sрfu.gov.uа. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1417
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Горохів, вул. Гетьманська, 5. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування будівель та споруд. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 21.09.2016: 413 764,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ НАСК «Оранта».
 7. Назва об’єкта оцінки: частина гаража площею 20,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Волинській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44700, Волинська обл., м. ВолодимирВолинський, вул. Олени Хохол, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій(зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки:
усього: 0,1110 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування адмінзданія. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування землею. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 146 420,10 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
на 30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Федорчук М. В.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується Регіональним відділення ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша
200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (за необхідності);
інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про
діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 №10-5910064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн для гідротехнічних споруд – 7,4 тис. грн. Для визначення
подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде
використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного
до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493). Подібними об’єктами
до об’єктів оцінки є: за № 1 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість, за № 2 – нерухоме майно – приміщення, частина будівель (виробничого призначення), за № 3 – нерухоме
майно – приміщення, частини будівель (офісна нерухомість), за № 4 – гідротехнічні
споруди, за № 5 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель (офісна нерухомість), за № 6 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель, за № 7 нерухоме
майно – приміщення, частина будівель (виробничого призначення).
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 192,8 м2
(корисна площа – 162,8 м2, площа загального користування – 30,0 м2,
у т. ч. ґанок площею 7,58 м2). Балансоутримувач: Дніпропетровський державний
коледж технологій та дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Танцювальноспортивний клуб «Головко».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 10 площею 6,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення
корпусу № 4 площею 6,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення
корпусу № 2 площею 6,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий
університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького,19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чубукова В. В.
 3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,0 м2.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9». Адреса: м. Дніпро,
вул. Чеботарьова, 28. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9».
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 27,3 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України». Адреса: м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ДП «АБПЛАНАЛП Україна». Дата оцінки – 01.08.2017.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,8 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ДСА ГРУП».
 6. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: каналізація довжиною
452,0 пог. м та кабельна лінія 6 кВ довжиною 582,0 пог. м. Балансоутримувач:
ПАТ «Жовтоводський хлібзавод». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної

плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Приватне
сільськогосподарське підприємство «Торговий дім Добробут».
 7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,6 м2.
Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – КП «Ольвія».
 8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення котельної площею
144,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Казакова, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 155,8 м2.
Балансоутримувач: Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод.
Адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Сігма».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 36,6 м2
та ґанок площею 5,5 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія
України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Смарт компани».
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,47 м2
(у т. ч. площа загального користування – 3,77 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр правової допомоги «Златоуст».
 12. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення площею 129,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бугай П. О.
 13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. А-2
н/ж) площею 624,2 м2, будівля дизельної площею 30,7 м2 та будівля трансформаторної підстанції площею 41,9 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Харківська, 24.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки – 18.09.2017.
 14. Назва об’єкта: інженерні мережі (2 од.), інженерне обладнання (2
од.), житлові будинки (2 од.) та зупиночний павільйон площею 16,4 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки –
відшкодування збитків, нанесених державі, за не збереження державного майна.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Інгулецький
гірничо-збагачувальний комбінат». Дата оцінки – 29.06.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких
робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми
особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 11 жовтня 2017 р.
Конкурс відбудеться 18.10.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
вестибуля площею 36,0 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Маріупольський електромеханічний технікум, код
за ЄДРПОУ 03363068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87525, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Зелінського, 11. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по
Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: Комунальне підприємство
шкільного харчування «Питание». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 6,0 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу «Б». Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ВСП НАУ Слов’янський коледж НАУ (код за ЄДРПОУ 36309003). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт
з оцінки: ФОП Купрікова С. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
8,9 м2 першого поверху адміністративно-навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Краматорське вище професійне
училище (код за ЄДРПОУ 02542975). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Краматорськ, вул. Героїв України, 5. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ
ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефакс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Купрікова
С. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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 кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною
комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів оцінки № 1, № 2, № 3
практичний досвід з оцінки приміщень, частин будівель.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I
кварталі 2017 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця по об’єктах № 1,
№ 2, № 3, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). Конкурсна документація
подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити
назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: Дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Точмаш». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17. Мета
проведення оцінки: проведення незалежної оцінки 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
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області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 21 од. нерухомого майна. Балансова залишкова вартість основних засобів:
534,08588 тис. грн (згідно з даними 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): 1. Розмір земельних ділянок,
усього: 5,9 га. Місце розташування земельних ділянок: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: -. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’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 до об’єкта оцінки, буде враховуватись практичний досвід з оцінки групи інвентарних об’єктів у складі нерухомого майна рекреаційного
та санаторно-курортного призначення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо
показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I
кварталі 2017 року») повідомляємо, що максимальна ціна послуг з оцінки, яка
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкурсу,
становить 10,7 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27,
700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та 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 державної власності групи А – нежитлова будівля колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин,
вул. Гаражна, 7. Балансоутримувач: П(ПО)СП «Кишинське». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації
на аукціоні. Кількість об’єктів: 1 об’єкт нерухомого майна. Балансова (залишкова)
вартість: відсутні дані. Дата оцінки: 30.09.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
 Об’єкт оцінки № 2: об’єкт державної власності групи Ж – їдальня (літ. А).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав,
вул. Центральна, 47а. Балансоутримувач: ПСП «Красноставське». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні. Кількість об’єктів: 1 об’єкт нерухомого майна. Балансова (залишкова)
вартість: відсутні дані. Дата оцінки: 30.09.2017. 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 15.01.2016 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.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: частина даху корпусу № 35 площею 10,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 113,5 м2 на
першому поверсі корпусу № 35. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
завод «Лорта». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ЕКОСТИЛЬ».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 900,0 м2 на
першому поверсі корпусу № 36. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
завод «Лорта». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Етісофт – Україна».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 45,7 м2 на
першому поверсі корпусу № 40. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Патона, 1. Балансоутримувач (орендодавець): ДП «Львівський державний
завод «Лорта». 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. Патона, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – СПД ФО Малечко Р. Д.
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Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) 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. Січо
вих 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.
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Львівській області, повідомляємо, що в інформації про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.11.2016, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від
15.02.2017 № 12 (1032) на стор.7, п. 1 слід читати: «1. Вбудовано-нежитлові
приміщення загальною площею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори, сходові клітки (90,7 м2 – 1-й поверх; 521,6 м2 –
2-й поверх та 32,5 м2 – 3-й поверх), 428,9 м2 – підвальні приміщення в
спортивному комплексі, прибудованому до адміністративно-навчального
корпусу: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Мета проведення оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 1 700 грн.».

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину № 69 загальною площею
35,8 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, «Головашівка» станція
(назва не чинна, будинок 69. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація
шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі, 1 споруда. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля, магазин загальною площею
36,1 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Кам’янська, «Бакирівка»
станція. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на
аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 1 будівля. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт нерухомого майна – магазин № 43 загальною площею 37,5 м2 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., Сумський р-н, с/р Верхньосироватська,
Золотницький станція, будинок 43. Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком:
1 будівля. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: 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); замощення (І-ІІ
асфальтобетон та бутовий камінь) (балансоутримувач – Управління Державної
казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29.
Мета проведення незалежної оцінки – приватизація шляхом продажу на аукціоні.
Замовник та платник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість
об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 2 будівлі, 1 асфальтне замощення,
1 огорожа. Балансова залишкова вартість станом на 31.07.2017 – 648 032,58 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт оцінки подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 18 жовтня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 жовтня 2017 року
(включно).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
5,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сидоренко О. П.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 70,7 м2 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет
ім. А. С. Макаренка). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Роменська, 87.
Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ фірма «Руна-С».
 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 199,2 м2 (балансоутримувач – Сумський обласний центр з гідрометеорології). Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 1. Мета
проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ТІАН-СЕРВІС».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 52,2 м2
(балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно-технічне училище»). Місцезнаходження об’єктів оцінки:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників, 24. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «ЛЕГПРОМТОРГ».
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 9,6 м2
будівлі-пам’ятки архітектури, історії місцевого значення «Друкарня» (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта –
Видавничо-виробниче підприємство «Мрія» – ТОВ.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення
площею 12,0 м2 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок»). Місцезнаходження
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об’єкта оцінки: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира
Колесника, 20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ
«Укртелеком». Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
об’єкт, частина якого планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 8. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 (балансоутримувач – Харківський регіональний структурний підрозділ
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 221. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «Датагруп».
 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,5 м2
(балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».
 10. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 15,5 м2
(балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 4а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк».
 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
45,9 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської
служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Кредитна спілка «Єзуч».
 12. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) ділянка цегляної труби (димаря) розрахунковою площею 36,02 м2; 2) ділянка даху площею 25,0 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет).
Місцезнаходження об’єктів оцінки: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПрАТ «ВФ Україна».
 13. Найменування об’єкта оцінки: база відпочинку (балансоутримувач –
Державна фіскальна служба України, в оперативному управлінні (користуванні)
Головного управління ДФС у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Климентове. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
30.09.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з обліком: 3 будівлі, 1 убиральня. Платник
робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Маркет-101».
 14. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 228,4 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 6. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ТОВ «Джем-Лото».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 18 жовтня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 12 жовтня 2017 року
(включно).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК
та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 61,7 м2
на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на
балансі ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№ 10), за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка, вул. Жовтнева, 193. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Волошенко Марія Дорофіївна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення площею 17,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського, 12б. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та
м. Севастополі. Платник: ФОП Гаркуша М. М. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
 3. Об’єкт: вбудоване приміщення площею 52,8 м2 на першому поверсі будівлі навчального (учбово-лабораторного) корпусу № 5, що перебуває
на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, пров.
Інженера Корсакова, 47. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Сіроштан Андрій В’ячеславович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.09.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж: для об’єктів нерухомого
майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у 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 (за 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. Севас
тополі 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.

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 6 400

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049072

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

