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державного майна України

Продаж пакетів акцій
Управління конкурсного продажу, т. 200-36-16
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 14309988.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (далі – товариство).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року змінено тип та
найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» з публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод
«Електроавтоматика» на приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод
«Електроавтоматика».
Місцезнаходження товариства: вул. Заводська,1, смт Буштино, Тячівський
р-н, Закарпатська обл., 90556.
Телефон (03134) 6-92-23, факс (03134) 6-93-69.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
21 285 164 штуки, що становить 94,534 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 5 629 000,00 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 12 000 000,00 грн.
Крок торгів – 120 000,00 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.30 – виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього устаткування.
Обсяг виробництва, тис. грн Обсяг реалізації, тис. грн
Основна номенклатура (види продукції)
2016 рік І півріччя 2017 р. 2016 рік І півріччя 2017 р.
Амортизатори авіаційні, світильники авіаційні,
7833,3
2316,5
8173,0
2158,0
світлосигналізатори
Середньооблікова чисельність працівників товариства станом на 01.10.2017 –
91 особа.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: не займає.
Відомості про площу земельної ділянки, яку використовує товариство, умови
її використання: загальна площа земельної ділянки – 15,59 га. Земельна ділянка
використовується на підставі державного акта на право постійного користування,
виданого на підставі рішення Буштинської селищної Ради народних депутатів Тячівського району Закарпатської області від 25.08.1998.
Відомості про споруди:
адміністративні приміщення – 3 413 м2, виробничі приміщення – 19 363 м2,
складські приміщення – 2 718 м2, допоміжні приміщення – 1 453 м2.
Сплачено екологічних зборів та платежів за I півріччя 2017 року – 800,00 гривень.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами податкового кодексу.
Основні показники господарської діяльності товариства
2014 р.
2015 р.
2016 р.
І півріччя 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
10324
6549
8173
2158
Балансовий прибуток, тис. грн
458
179
156
14
Дебіторська заборгованість, тис. грн
181
256
247
137
Кредиторська заборгованість, тис.грн
665
105
617
526
Рентабельність, %
3,6
2,8
1,9
0,7
Вартість активів, тис. грн
9004
7819
31860
31705
Вартість власного капіталу, тис. грн
8339
7714
31243
31179
Величина чистого прибутку, тис. грн
376
147
156
14
5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
протягом одного місяця з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній
установі погашення простроченої заборгованості товариства із заробітної плати
та соціальних виплат, яка наявна на дату проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі (у разі наявності);
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного
майна України в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного
середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства
та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна України. У разі неотримання такої згоди на день проведення

загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості
акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна України правочину
з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна України, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування
у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012
№ 674, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252
(зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій товариства мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу сплачує:
конкурсну гарантію у сумі 2 400 000 грн та реєстраційний внесок у сумі
340,00 грн.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внесок
в національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у
Рахунок № 37316021000058
сумі 2 400 000 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна
Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
гарантія у
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
сумі 2 400 000 м. Київ, 01133, Україна
01133, Ukraine
гривень
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
(за курсом
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Національного експортно-імпортний банк України»
Export Import Bank of Ukraine»
банку України Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
на день сплати м. Київ, Україна
Ukraine
конкурсної
МФО 322313
MFO 322313
гарантії)
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія Purpose of payment: tender guarantee for
для участі у конкурсі з повторного продажу па- participation in the auction for the second sale
кета акцій приватного акціонерного товариства of the stake of Private Joint Stock Company
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
«Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна України Receiver: The State Property Fund of Ukraine
внесок у
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9,
сумі 340,00
01133, Ukraine
м. Київ, 01133, Україна
гривень
Account: 2520601003277
Рахунок: 25206010023277
(за курсом
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Національного експортно-імпортний банк України»
Export Import Bank of Ukraine»
банку України Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
на день сплати м. Київ, Україна
Ukraine
реєстраційного МФО 322313
MFO 322313
внеску)
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Код ЄДРПОУ: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний вне- Purpose of payment: registry fee for
сок для участі у конкурсі з повторного продажу participation in the auction for the second sale
пакета акцій приватного акціонерного товари- of the stake of Private Joint Stock Company
ства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» «Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
Продовження рубрики на стор. 2
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на
суму конкурсної гарантії – 2 400 000 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1
Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому
тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не
повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати
потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2.
Адреса об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.
Балансотримач: Жданівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331633, адреса: 22050,
Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Зої Космодем’янської, буд. 8.
Інформація про об'єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2, 1961 року побудови, не експлуатується.
Земельна ділянка площею 0,0350 га, кадастровий номер 0524882700:01:000:0824,
цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 33 064,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 39 676,80 грн. ПДВ –
6 612,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
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 об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 396,77 грн.
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 3 967,68 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 – 30.10.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 03.11.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua, тел. (0532) 5600-37 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 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.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ),
вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський металургійний комбінат» за адресою: 51925, Дніпропетровська обл.,
м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Соборна (вул. Кірова), 18б.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову нежитлову
будівлю (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром І. Рік побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені
основні комунікації. Потребує проведення капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 717 076,00 грн, ПДВ – 343 415,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 060 491,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних 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 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 206 049,12 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-2) загальною площею 1 356,3 м2
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Тагільська, 9).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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.

9 жовтня 2017 року

укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 24 жовтня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 27
жовтня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 31 жовтня 2017 року подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 31 жовтня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504, час приймання: щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях –
з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 8 листопада 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного
майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» буде проведено
8 листопада 2017 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Заводська,1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556. Для відвідання товариства необхідно
отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.

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

Приймання та реєстрація 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 Фонду державного
майна України 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.

в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 69 156,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – частини нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2
з ґанком (літ. а1), частини вимощення «І» площею 93,0 м2 за адресою: м. Жовті
Води, вул. 8 Березня, 8).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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 Фонду державного
майна України 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 гаража загальною площею 52,5 м2, літер «А-1».
Адреса об’єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову будівлю
літ. А-1 загальною площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації,
має систему електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн, ПДВ – 12 783,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 701,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з 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 7 670,16 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 – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2, літер «А-1», за адресою:
50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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»
(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 Фонду державного
майна України 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 у 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: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком
(літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса балансоутримувача: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину нежитлової
будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частину вимощення «І» площею
93,0 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку, введеного в експлуатацію у
1955 році. Будівля ІІI групи капітальності, технічний стан задовільний. У приміщеннях здійснено косметичний ремонт, приміщення можливо використовувати без додаткових ремонтних робіт для розміщення складу або виробництва. Приміщення
знаходяться на «червоній лінії» та мають окремий вхід, електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 576 303,00 грн, ПДВ – 115 260,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 691 563,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 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

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна,
I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ – 175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права
власності на об’єкт приватизації 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 105 007,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлових приміщень № 1, 6, II на I-му поверсі в літ.
А-3 загальною площею 113,6 м2 за адресою: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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, просп. 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 Фонду державного
майна України 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: група інвентарних об’єктів у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємкості ГСМ 25,0 м3 в кількості 3 од. (№ 9, № 10, № 11).
Адреса об’єкта: 49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03116140, ТДВ «Дніпропетровське АТП
11259» за адресою: 49051, м. Дніпро, Дніпросталівська, 5.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: одноповерхова
окремо розташована нежитлова будівля гаражних боксів (літ. М-1) з прибудовою
(літ. М1-1) загальною площею 1 008,5 м2; металеві ємкості ГСМ 25,0 м3 в кількості
3 од. (№ 9, № 10, № 11). Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 117 496,00 грн, ПДВ – 223 499,20 грн.
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Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 340 995,20 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних 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 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 134 099,52 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 у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємкості ГСМ 25,0 м3 у кількості 3 од. (№ 9, № 10, № 11) за адресою:
49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
30 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, яка складається з двох одноповерхових будівель. Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію –
1982. Земельна ділянка перебуває в користуванні ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат». Об’єкт на даний час не експлуатується та потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 104,00 грн, ПДВ – 17 420,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 104 524,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у
разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації 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, вирішується покупцем самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта приватизації – нежитлової будівлі пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2,
без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться
на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код
за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10 452,48 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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, 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 Фонду державного
майна України 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: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину одноповерхової нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній
час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний.
До будівлі підведені основні комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця
і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизо-

№ 79 (1099)

ваного 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 25 332,60 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 – частини нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення
I, огорожа № 1, 2 за адресою: м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 30 жовтня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.com.ua) 03 листопада 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 Фонду державного
майна України 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 Фонду державного
майна України 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.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962.
Загальна площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2
та допоміжної (підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни – цегляні,
облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити.
Підлога цементна. Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи
дерев’яні. Внутрішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають
у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів
будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 172 000,00 грн, ПДВ – 34 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 206 400,00 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 Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 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 Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 20 640,00 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 20 640,00 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 Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 31 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 Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 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. С. 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 – будівля гаража літ.
«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В.
Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Висота приміщення – 2,54 м. Стіни цегляні, перекриття –
залізобетон, дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Наявна
оглядова яма. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн. ПДВ – 14 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 8 520,00 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 Фондом державного майна України.
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.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30.10.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 03 листопада 2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна

України від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 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 Фонду державного майна України 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 в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною
площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об'єкт: 1) адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна (рублена з
колод і дерев’яних пластин, частково оздоблена штукатуркою та зашита тесом) з
дерев’яним перекриттям та шиферним покриттям; 2) надвірні будівлі та споруди:
сарай – дощата (частково рублені бруски, частково пластинчаті дошки) будівля
на дерев’яних опорах з покрівлею у вигляді металевих листів;
навіс – дощата споруда з шиферним покриттям;
убиральня – типова споруда з вигрібною ямою, дощата;
огорожа – типова огорожа складається з воріт № 1 – металеві полотна на металевих опорах загальною площею 8,8 м2, огорожа суцільна № 2 – дощата огорожа
на дерев’яних опорах довжиною 3,8 пог. м (площа – 7,6 м2), хвіртка № 3 – металеві
полотна на металевих опорах загальною площею 1,1 м2; огорожа суцільна № 4 – дощата огорожа на дерев’яних опорах довжиною 4,83 пог. м (площа – 9,2 м2); огорожа
суцільна № 5 – сітка на залізобетонних опорах (площею 93,6 м2).
Впродовж останніх років об’єкт не експлуатувався за призначенням. Місце розташування об’єкта в інфраструктурі населеного пункту у віддаленості від основних
транспортно-пішохідних зон – не основна вулиця мікрорайону.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 040,00 грн, у т. ч. ПДВ –
9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» площею 418,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об'єкт: нежитлова одноповерхова будівля. Будівля за своїм
функціональним призначенням побудована як гараж, але тривалий час використовувалась як склад. Будівля забезпечена підведенням електрики, але в неробочому стані.
Фізичний знос, визначений оцінювачем, – 36,0 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 290 580,00 грн, у т. ч. ПДВ –
48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, засоби
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою
загальною площею 18 306,80 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного складу готової продукції (літ. П) тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4),
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площадки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18 306,8 м2. Рік побудови – 1963
(згідно з технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна,
зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 7,0419
га, цільове призначення – секція J 11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної промисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн,
у т. ч. вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
ПДВ – 481 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів
з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти
його у триденний термін за актом передачі; здійснити державну реєстрацію права
власності на нерухоме майно, яке входить до складу об’єкта приватизації, у тому
числі державну реєстрацію права власності на земельну ділянку у встановленому законом порядку; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового
призначення згідно з Земельним кодексом України; забезпечити дотримання
санітарно-екологічних норм під час експлуатації об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпечних речовин, що можуть
призвести до забруднення навколишнього середовища; надавати РВ ФДМУ по
Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за
виконанням умов договору купівлі-продажу; подальше відчуження та передача в
заставу покупцем об’єкта 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.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при 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 289 104,00 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 Фонду державного майна України
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

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

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 Фонду державного майна України 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 03 листопада 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 15.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 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).
В інформацію про продаж об’єкта державної власності групи А – групи інвентарних об’єктів – побутових приміщень № 13-20 загальною площею 185,3 м2,
в літ. «Г», що не ввійшли до статутного капіталу ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано), за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської
сільської ради за межами населеного пункту), опублікованій у газеті «Відомості
приватизації» від 02.10.2017 № 77 (1097) на 3 стор., внести такі зміни: «Аукціон
в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 03 листопада 2017 року, час внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 15.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 17.00. Кінцевий термін прийняття заяв на участь
в аукціоні – 30 жовтня 2017 року до 17.00.».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності, 1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де знаходиться майстерня площею 46,1 м2 та гараж площею 49,7 м2, та прибудови, де
знаходиться гараж площею 20,0 м2.

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святослава Ріхтера,
20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16) в робочі дні з 9.00 до 18.00, у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на
Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 224 073,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
ПДВ – 44 814,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 24 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 20.11.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрон
ну адресу: www.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 Фонду державного майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 08.00 до 17.00, крім вихідних.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

СУМСЬКА область

ЖИТОМИРСЬКА область

ЛЬВІВСЬКА область

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва
Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального
комбінату. Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця,
вул. Садова, 32. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат розташований в серединній частині населеного пункту та складається з
банно-прального комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом
загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66 %;
будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 47,8 м2,
фундамент стрічковий бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66 % та пожежних резервуарів –
наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий
номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення –
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату без урахування ПДВ – 111 159,00 грн (сто одинадцять тисяч сто п’ятдесят
дев’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 22 231,80 грн (двадцять дві тисячі двісті тридцять одна гривня 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 133 390,80 грн
(сто тридцять три тисячі триста дев’яносто гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва в установленому законом порядку; 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 РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; набуття права користування або власності на земельну ділянку
здійснюється відповідно до земельного законодавства України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17 грн та кошти під час розрахунку за придбаний
об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській
області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 13 339,08 грн (тринадцять тисяч триста тридцять
дев’ять гривень 08 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв – 06 листопада 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 10 листопада 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 (зі змінами).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище
Шкільне,1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: основна двоповерхова
частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін (5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по
кутах 380+24+280= 684 см, товщиною стіни в 1,5 цегли. Вікна: 160х60см – 4 од.,
150х50см – 2 од. Двері: 160х270см – 2 од., 120х220см – 2 шт. Прибудова одноповерхова 1НФ (250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2)=12,8 м, висотою стіни по кутах
280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна: 160х60см – 2од. Двері: 160х220см – 1 од.
Фундамент залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-12-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 – 1шт,
з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3шт; шифер – 54 м2, металеві решітки –
3,3 м2, металеві сходи – 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.
Земельна ділянка: землі сільськогосподарського призначення.
Ціна об’єкта без ПДВ – 22 386,00 грн, ПДВ – 4 477,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 686,32 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: Львівська обл., Бродівський р-н,
с. Лагодів, урочище Шкільне,1.
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» 10 листопада 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 06.11.2017 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 України 25 вересня 2015 р. за
№1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Товарної 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).

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми. Будівлю змонтовано із залізобетонних колон прямокутної
форми, залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні
залізобетонні башмаки.
Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м. від траси СумиГлухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено – у 1995 році через брак
коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи
з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т. ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (об’єкта незавершеного будівництва) у встановленому законодавством порядку; засоби платежу
для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вноситься на р/р № 37189500900001, МФО
837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 26 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 30.10.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяв 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 06 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Приватне акціонерне товариство
«Євраз Дніпровський металургійний завод» за адресою: 49064, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова будівля «Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ. а, входом
в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 9, підпірними
стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 153,0 м2. Рік
побудови – 1951. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 989 731,00 грн, ПДВ – 397 946,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 387 677,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; 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 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 238 767,72 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 – «Сірководнева лікувальня», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Свободи, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
30 жовтня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 03 листопада 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(http://www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006,
м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056)
744-11-41.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Харківська область

Медпункт з обладнанням, що не увійшов до статутного капіталу ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідоване) за адресою: м. Харків,
вул. Плиткова, 12. Приватизовано фізичною особою – підприємцем, який єдиний подав заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 1 029 120,00 грн,
у т. ч. ПДВ – 171 520,00 грн.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Херсонська область, АРК та м. Севастополь

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній
формі об’єкт державної власності разом із земельною ділянкою – недіючий
літній кінотеатр «Текстильник» за адресою: м. Херсон, вул. Текстильна, 1а, що перебуває на балансі ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат». Орієнтовна площа земельної ділянки – 375,0 м2.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дати опублікування цього оголошення за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, e-mail: kherson@spfu.gov.ua, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації
соціально-культурного призначення – «Сірководнева лікувальня»
Назва об’єкта: «Сірководнева лікувальня».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а.

9 жовтня 2017 року
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5
конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу
земельної ділянки державної власності, на якій розташований об’єкт
державної власності, що підлягає приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою державної власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка;
проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення
відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів, у складі:
нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач: відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки –
0,1706 (лист Лучківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області
від 05.07.2017 № 173/02-21).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка до 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків

та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
документи, 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; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 30.10.2017 включно.
Конкурс відбудеться 06.11.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402. Телефони
для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле
устрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації
із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
малої приватизації державної власності – окреме індивідуально визначене
майно – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами:
сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею 1,4 м2 та
криницею (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі ТОВ «Джерело», адреса: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 19.04.2007
№ 631 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та від 22.02.2008 № 216
«Про орієнтовний поіменний перелік об’єктів приватизації державної власності груп
А, Д, Е та Ж та очікуване надходження коштів від їх приватизації», наказ РВ ФДМУ
по Чернівецькій області від 02.10.2017 № 254-П «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта групи А».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають місти
тися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи);
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента
про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт,
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідністю);
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про
конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.2011 №1420 із змінами) – 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.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області (м.
Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет № 7) до 07.11.2017 включно.
Конкурс відбудеться 15 листопада 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет
№ 2. Телефон для довідок (0372) 51-86-60.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти 38343774, Житомирський торговельно-економічний коледж, 10031, м. Житомир, вул. Чуднів- Частина нежитлового приміщення їдальні
01566117.23.ННЯРХП207 м. Житомир, вул. Чуд40,0
160 080,00
До 10 років
Розміщення буфету в навчальному закладі
і науки України
ська, 101, тел./факс 24-25-33
нівська, 101
(без реалізації товарів підакцизної групи)
2 Міністерство освіти 02125208, Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир, вул. Велика
Частина нежитлового приміщення на 1-му 02125208.1.АААБИБ449 м. Житомир, вул. Вели6,0
39 300,00
2 роки 364 дні
Організація торгівлі продовольчими товараі науки України
Бердичівська, 40, тел. 34-54-54
поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А)
ка Бердичівська, 40
ми без реалізації товарів підакцизної групи
3 Міністерство охорони 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я Нежитлове приміщення в будівлі (літ. А-2) 38499986.1.НЧИЮЦЛ681 смт Ружин, вул. О. Бур13,1
25 826,00
2 роки 364 дні
Розміщення ветеринарної аптеки
здоров’я України
України», м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
ди, 53
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 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
реєстровий
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Приміщення № 99 на 2-му поверсі
–
Київська обл., м. Бо17,2
602 460,00
2 роки 11 місяців Розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів (розміщення відділу контролю
структури України Київська обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22 будівлі надземних перонних бригад
риспіль, Аеропорт
обслуговування повітряного судна на пероні директорату наземного обслуговування)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з 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 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 інфра- 19290012, ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», 54052, м. Миколаїв,
Нежитлові приміщення будівлі їдальні з
19290012.1. ОУНЕУС010 вул. Айвазовського,
244,42
441 570,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні з
структури України а/с 170, тел. (0512) 77-61-05, 77-61-06
буфетом
29, м. Миколаїв
буфетом
2 Міністерство освіти 23623471, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Частина стіни четвертого поверху та частина
–
м. Миколаїв, вул. По4,0
15 220,00
2 роки 11 місяців
Надання телекомунікаційі науки України
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, тел. (0512) 50-03-33
стіни першого поверху гуртожитку № 1
гранична, 82
них послуг.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн.
37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти і науки 02071045, Одеський національний політехнічний університет,
Частина площі вестибуля гуртожитку № 5
–
м. Одеса, вул.
2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
М. Говорова, 11б
термінала
2 Міністерство освіти і науки 02071045, Одеський національний політехнічний університет,
Частина площі нежитлового приміщення
–
м. Одеса, просп.
2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
адміністративного корпусу № 1
Шевченко,1
термінала
3 Міністерство освіти і науки 02071045, Одеський національний політехнічний університет,
Частина площі вестибуля гуртожитку № 2
–
м. Одеса, вул. Семінар2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1
ська, 7
термінала
4 Міністерство освіти і науки 35178067, Одеська державна академія технічного регулювання та Частина холу будівлі гуртожитку
35178067.6.ГЖМХГР003 м. Одеса, вул. Новосель2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
якості, 65020, м. Одеса, вул. Ковальська, 15
ського, 74/76
термінала
5 Міністерство освіти і науки 01116420, ДВНЗ Одеський коледж транспортних технологій, 65005, Частина нежитлового приміщення вести- 01116420.1.АААБИИИ421 м. Одеса, Олексіївська
2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
м. Одеса, Олексіївська площа, 17
буля будівлі коледжу
площа, 17
термінала
6 Міністерство освіти і науки 01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Частина площі вестибуля на 1-му поверсі 01180116.1.УНЦЧГЧ008 м. Одеса, вул. Старопор2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
чотириповерхового гуртожитку № 2
тофранківська, 71а
термінала
7 Міністерство освіти і науки 01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Частина площі вестибуля на 1-му поверсі 01180116.1.УНЦЧГЧ011 м. Одеса, вул. Композито2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
дев’ятиповерхового гуртожитку № 5
ра Ніщинського, 4
термінала
8 Міністерство освіти і науки 01180116 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова Частина площі вестибуля на 1-му по01180116.1.УНЦЧГЧ007 м. Одеса, вул. Манеж2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
версі чотириповерхового гуртожитку № 1
на, 42
термінала
9 Міністерство освіти і науки 01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, Частина площі вестибуля на 1-му поверсі 01180116.1.УНЦЧГЧ009 м. Одеса, вул. Новосель2,0
36 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення платіжного
України
65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
п’ятиповерхового гуртожитку № 3
ського, 68а
термінала
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
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 освіти 00493764, Харківський національний аграрний університет ім. В. В.
Частина холу на 2-му поверсі
Харківська обл., Харківський р-н,
5,0
25 600,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із
і науки України
Докучаєва, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєв- 4-поверхової будівлі учбового
с-ще Докучаєвське, учбове містечко
ксерокопіювання документів (S=3,0 м2) та торговельного об’єкта з продаське, учбове містечко ХНАУ, тел. (057) 709-03-00
корпусу № 2, інв. № 1030019
ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
жу канцтоварів, що призначаються для навчального закладу (S=2,0 м2)
2 Державна казна- 37792204, Чугуївське управління Державної казначейської служби
2 бокси одноповерхового га37792204.1.АААГБД006 Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Ста88,4
91 900,00
2 роки 11 місяців Збереження власного автотранспорту
чейська служба
України Харківської області, 63503, Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Ста- ража № 2, 3, інв. № 10310002,
ронікольська (К. Лібкнехта), 44
України
ронікольська (К. Лібкнехта), 44, 24622365
літ. Б, Б-1, Б-2
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків,
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна
–

місцезнаходження

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
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Державне агентство
38481146, Олешківське міжрайонне управління водного господарства, вул. Гвар Нежитлові приміщення триповерхової будівлі ремонтно01034707.5ФННМЯЕ002; м. Херсон, вул. Вишнева
1 056,7;
767 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення складських приміщень
водних ресурсів України дійська, 190, м. Олешки, Херсонська обл., 75101, тел. (05542) 4-58-14
механічної майстерні та складські приміщення
01034707.5ФННМЯЕ004 (Блюхера), 60
307,2
2 Міністерство освіти
35219930, Херсонська державна морська академія, просп. Ушакова, 20,
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі навчаль–
м. Херсон, просп. Ушако66 432,00
1 рік
Продаж спеціалізованої літератури; розміщення
і науки України
м. Херсон, 73000, тел. (0552) 49-59-02
ного корпусу № 2 ХДМА (інвентарний № 310300046)
ва, 14/1
8,64
ксерокопіювальної техніки; розміщення апарата
широкоформатного друку; продаж канцтоварів
3 Міністерство освіти
02548245, ДНЗ «Вище професійне училище № 2 м. Херсона», 73034, м. Хер- Вбудоване нежитлове приміщення на 1-му поверсі в будівлі
–
м. Херсон, Миколаївське
90 101,00
1 рік
Розміщення офіса
17,5
і науки України
сон, Миколаївське шосе, 52 тел. (0552) 37-49-15
гуртожитку
шосе, 52
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 79 (1099)

найменування

реєстровий номер майна

9 жовтня 2017 року

6
Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 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 водних 05446893, Хмельницьке обласне управління водних ресурсів,
Приміщення на 1-му повер- 05446893.14.ТТПШШТ029 вул. Юхима Сіцінського, 49,
48,7
65 745,00
2 роки 11 місяців
Розміщення майстерні з обробки
ресурсів України
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький, 29013, тел. (0382) 79-57-98 сі ремонтної майстерні
м. Хмельницький, 29000
металів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’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
36777814.1.АААГБГ991 пл. Миру, 33, смт Лисянка,
150,0
370 160,00
2 роки 364 дні
Діяльність у сфері права або інша діяльність в офісних приміщеннях,
Черкаська обл.
на площі загального користування

найменування

1 Державна казначей- 36777814, Управління Державної казначейської служби України
Частина нежитлових приміщень на 1-му поська служба України у Лисянському районі Черкаської області, пл. Миру, 33, смт Лисян- версі 2-поверхової будівлі
ка, Черкаська обл., тел. (04749)6-24-73
2 Міністерство освіти 05390336, Черкаський державний технологічний університет,
Частина приміщення вестибуля на 2-му по–
бульв. Шевченка, 460,
1,0
5 220,00
2 роки 364 дні
Розміщення фінансової установи – платіжного термінала самообслуі науки України
бульв.Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
версі навчального корпусу № 2
м. Черкаси
говування
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 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 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

02125674, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53, тел. (04622) 3-36-10
05460798, Чернігівський національний технологічний університет, 14027,
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Нежитлові приміщення буфету на першому поверсі 02125674.1. ПШЦСДЦ060 м. Чернігів, вул. Гетьмана
43,3
188 533,82
2 роки 364 дні
будівлі навчального корпусу № 3 (спортивний корпус)
Полуботка, 53
Нежитлове приміщення будівлі автогаража
05460798.1.УШЦУОК041 Чернігівська обл., Черні67,7
36 801,68
2 роки 364 дні
гівський р-н, с. Деснянка
найменування

реєстровий номер майна

мета використання

Розміщення буфету у навчальному закладі, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
Для здійснення спільних з факультетом життєдіяльності
та природокористування і туризму робіт з обробки землі, збирання врожаю, допоміжних та післяврожайних робіт
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), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина приміщення
ЦОК площею 4,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12 (бульв. 50-річчя Перемоги, 12).
Балансоутримувач: Білоцерківська ОДПІ ГУ ДФС України у Київській області.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.03.2017 становить 35 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення фінансової установи.
Орендна ставка: згідно з пунктом 3 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 40 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – березень 2017
року становить 1 166,67 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 роки.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 9.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: магазин № 2 площею
195,0 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
Борщагівка, вул. Леніна, 63.
Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща –
Водиця».
Орган управління: Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 31.05.2017 становить 1 270 000,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного об’єкта з
продажу продовольчих товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (із змінами), – 18 %.
Стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – травень 2017
року становить 19 050,00 грн без урахування ПДВ.
Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
Конкурс буде проведено о 15.00 на 11-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, реєстрація учасників проходитиме
з 14.00 в кімн. 614. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв.
до початку проведення конкурсу.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику
оцінки (за наявності підтвердних документів).
5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної
орендної плати, до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського
кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса,
телефон, e-mail);
відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати)
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за
наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до
18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на
третьому поверсі нежитлової будівлі під літерою «Б-3»– новий аеровокзал
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» за адресою:
м. Львів, вул. Любінська,168, що перебуває на балансі Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
використання орендованого майна: 7,0 м2 – розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів; початковий розмір орендної плати становить 3 075,25 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень
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2017 року, виходячи із вартості майна – 199 000 грн без ПДВ, визначеної в звіті
про незалежну оцінку майна станом на 30.04.2017; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць оренди – серпнень 2017
року; об’єкт оренди не підлягає приватизації;. об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду; строк оренди – 1 (один) рік; укладення договору страхування
орендованого майна протягом місяця після укладення договору оренди; протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна,
плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; сплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з умовами договору
на проведення оцінки майна № 165/17 від 26.06.2017. У випадку, якщо ініціатор
укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу –
компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди (за умови
надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними), пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу), подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб.5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна
 Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майно – адміністративно-побутова будівля з майстернями площею 893,3 м2;
будівля блоку службових приміщень із коморою площею 479,6 м2; металевий склад № 1 з бетонним покриттям площею 1 996,0 м2; зварювальний
пост та пост вентиляційної майстерні площею 109,3 м2; споруди № 2, № 6;
огорожі № 3, 4, 5, 10, 11 загальною довжиною 360,7 м за адресою: вул. Заводська, 23/18, м. Миколаїв.
Балансоутримувач: Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація Миколаївського морського порту).
Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 30.04.2017 становить 9 009 857,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – серпень 2017 р. становить 123 681,75 грн без ПДВ при використанні орендованого
майна під офісні приміщення (893,3 м2), складські приміщення (2 584,9 м2) та інше
використання (споруди № 2, 6; огорожі № 3, 4, 5, 10, 11).
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – серпень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 123 681,75 грн.
2. Використання орендованого майна під офісні приміщення (893,3 м2), складські приміщення (2 584,9 м2) та інше використання (споруди № 2, 6; огорожі № 3,
4, 5, 10, 11).
3. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
4. Термін дії договору оренди – 5 років.
5. Продовження строку дії договору оренди здійснюється за умови наявності
дозволу органу, уповноваженого управляти державним майном.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
7. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати протягом
місяця після підписання договору оренди, який зараховується в рахунок плати за
останні 3 місяці оренди.
8. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
9. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря
без компенсації витрат на їх здійснення.
10. Зобов’язання орендаря укласти протягом 15 робочих днів після підписання
договору оренди з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю, відшкодування податку на землю.
11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору
оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. Постійно
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно
було застрахованим.
12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 календарних
днів з моменту укладення договору оренди.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати,
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу,
подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн. 37-38).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до початку проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 10 календарних днів з дати публікації цієї
інформації з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Миколаївській
області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, буд. 20, 6-й поверх, початок об 11.00.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі оренди
державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області або за тел.:
(0512) 47-04-18, 47-89-82, з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА НАН УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого державного майна
Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: державне нерухоме майна –
нежитлове приміщення площею 8,3 м2 на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі головного корпусу (реєстровий № 02012177.1.АААДЕА527) за адресою:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82.
Балансоутримувач: Державна установа «Інститут медичної радіології
ім. С. П. Григор’єва НАМН України».
Орган управління майном: Національна академія медичних наук України.
Вартість майна відповідно до оцінки ринкової вартості на 12.06.2017 становить
68 690,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – липень
2017 р. становить 206,08 грн з ПДВ при використанні орендованого майна під
розміщення Харківського регіонального благодійного протиракового фонду.
Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
розрахунку – липень 2017 року – 206,08 грн (двісті шість грн 08 коп.) з ПДВ.
2. Пропозиція кандидата містить більшу кількість з перелічених далі додаткових умов:
2.1. Документи, що підтверджують досвід співпраці кандидата з медичними
установами та інститутами;
2.2. Найменший запропонований розмір (відсоток) витрат на забезпечення
діяльності фонду інших адміністративних витрат;
2.3. Кандидат спроможний забезпечити доступні та сучасні платіжні інструменти для сплати благодійних внесків;
2.4. Наявність діючої благодійної програми «Про забезпечення підтримки
наукових та медичних закладів у боротьбі з онкологічними захворюваннями» чи
подібної програми;
2.5. Відсутність корупційних чи інших, пов’язаних з корупційними, правопорушень персоналу та керівництва кандидата.
3. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 25 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Сплата орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за один місяць оренди. Для розрахунку суми цього завдатку
використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди з урахуванням
результатів конкурсу. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої
ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок орендодавця впродовж 7 днів з моменту повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останній місяць
оренди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди
завдаток поверненню не підлягає.
5. Упродовж місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу його вартості, визначену експертним шляхом, на користь
балансоутримувача та надати балансоутримувачу копію договору страхування
орендованого майна, страхового поліса та копій платіжних доручень в 5-денний
термін з моменту отримання договору страхування. Постійно поновлювати договір
страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
6. У 5-денний термін з дня підписання договору оренди отримати дозвіл органів державного пожежного нагляду та завірену печаткою копію дозволу подати
орендодавцю в 5-денний термін з моменту отримання.
7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації,
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
8. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту за рахунок орендаря за письмовою згодою орендодавця без компенсації витрат на їх
здійснення. Поточний ремонт здійснювати не рідше одного разу на рік.
9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
10. Заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду.
11. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації та зарахуванню в рахунок сплати
орендних платежів.
12. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або
іншого) майна, що належить до державної власності.
13. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на
проведення незалежної оцінки впродовж 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.
14. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців без права подальшої пролонгації, а за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди –
першочергове право на укладення договору оренди на новий строк.
15. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,
який становить 20 % від найбільшого розміру орендної плати, запропонованої
учасниками в конкурсних пропозиціях.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної
плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу.
Стартова орендна плата визначається згідно з Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії
такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс.
Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до
умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної
плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення
конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним.
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
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б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку.
Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком
печатки претендента.
Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди подаються уповноваженою особою учасника конкурсу в запечатаному непрозорому конверті для реєстрації, яка проводиться в день проведення
конкурсу в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України»,
з 10.30 до 10.50.
Заяви на участь у конкурсі з пакетом документів приймаються за адресою:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, канцелярія. Додаткову інформацію можна
отримати за тел.: (057) 725-50-15, 725-50-23.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 11.10.2017 (за 3 робочих
дні до початку проведення конкурсу).
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться 20.10.2017 об 11.00 в ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України» за адресою:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 82, 3-й поверх, малий зал для конференцій, кімн. 53.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
9 Спортивного клубу м. Одеси про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 9 Спортивний клуб
м. Одеси за адресою: 65012, м. Одеса, провул. Сільськогосподарський, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення басейнового комплексу, який складається з приміщень одноповерхової будівлі бойлерної
(літ. «Г»), інв. № 3, загальною площею 231,2 м2, комплексної двоповерхової будівлі
басейну (літ. «Д») загальною площею 1 307,2 м2 та басейну (літ. «Е») площею 375,0 м2,
загальний інв. № 13, що розташовані на території 9 Спортивного клубу МО України
військового містечка № 216 в м. Одеса, пров. Сільськогосподарський, 2.
Мета оренди – розміщення крамниці-складу – 18 % (1 307,2 м2) та інше використання нерухомого майна –15 % (606,2 м2).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного законодавства України, становить 100 926,43 грн без урахування ПДВ на
місяць (базовий місяць розрахунку – серпень 2017 року).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший
розмір орендної плати; компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом
оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту майна за власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати
внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата.

Для участи в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені
наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати (розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих
документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з
урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника
конкурсу про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копію документів, що посвідчують
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про
доходи; довідку про взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс відбудеться через 20 днів з дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок з питань конкурсу
(067) 685-26-25.
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Чернігова про проведення конкурсу на право укладення
договору оренди нерухомого військового майна
 1. Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину загальною
площею 74,0 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька,96а, в/м № 12,
буд. № 205.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернігова.
Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 08.08.2017 становить
184 795,28 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням
змін, внесених постановою КМУ від 27 грудня 2006р. № 1846 за базовий місяць – серпень 2017 р. становить 1 802,45 грн без ПДВ (20,0 м2 – для торгівлі
алкогольними та тютюновими виробами – 18 %, 7,5 м2 – під розміщення офіса та
46,5 м2 – під розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи, –8 %).
 2. Назва об’єкта: нежитлові приміщення будівлі магазину загальною
площею 50,8 м2.
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Прилуцька, 96а, в/м
№ 12, буд. № 205.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: КЕВ м. Чернігова.

Статус майна: нерухоме військове майно.
Вартість майна згідно з незалежною оцінкою на 08.08.2017 становить
136 012,80 грн.
Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики розрахунку
орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням змін, внесених
постановою КМУ від 27 грудня 2006р. № 1846 за базовий місяць – серпень 2017 р.
становить 907,25 грн без ПДВ (3,0 м2 – під розміщення торговельного об’єкта
з продажу непродовольчих товарів – 18 % та 47,8 м2 – під розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, – 8 %).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою, але не менший, ніж
орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для
запропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого майна
за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності до третіх осіб; виконання
поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на
їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди;
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу ніж його вартість,
визначену за незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем орендованого
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням
індексу інфляції; компенсація орендарем податку за землю під об’єктом оренди та
за прилеглу територію; погодження з балансоутримувачем змін та доповнень до договору, його розірвання та продовження; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній
місяць оренди, протягом місяця після підписання договору оренди.
Термін оренди – до 3 років з можливою подальшою пролонгацією відповідно
до вимог чинного законодавства.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи, зазначені у п. 3.2 наказу ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім
того: заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі на право оренди».
Заяви про оренду та пропозицiї до договору оренди, що вiдповiдають вимогам
конкурсу, приймаються протягом 16 календарних днiв пiсля опублiкування інформації в газетi «Вiдомостi приватизації».
Конкурс вiдбудеться через 20 календарних днiв пiсля опублiкування
iнформацiї в газетi «Вiдомостi приватизації» о 10.00 за адресою: 14007,
м. Чернiгiв, вул. В. Дрозда (Любченка), 19, КЕВ м. Чернігова.

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

№ 79 (1099)

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

IНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
Платник

Замовник

31.10.17
Спеціальна
31.10.17
Ринкова
31.10.17
Ринкова
31.10.17
Ринкова

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

31.10.17
Ринкова

Дата оцінки
Вид вартості
31.10.17
Ринкова

9 Нежитлове приміщення площею 21,5 м2 (кімн. 24) за адресою:
Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, 28, що перебуває
на балансі Головного управління статистики у Київській області

Платник

Замовник

Робочий орган
Фонду: Управ
ління ВД Фонду
ССУ у Київській
області
ФОП Букаєв Д. В.

РВ ФДМУ
по Київській
області

31.10.17
Ринкова

10 Частина учбового корпусу факультету податкової міліції площею
РВ ФДМУ
55,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Універсипо Київській
області
тетська, 31, що перебуває на балансі Університету Державної
фіскальної служби України
11 Частина учбового корпусу факультету податкової міліції площею
ФОП КосРВ ФДМУ
82,62 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університик Г. В.
по Київській
області
тетська, 31, що перебуває на балансі Університету Державної
фіскальної служби України
2
12 Нежитлова будівля площею 108,94 м за адресою: Київська
ФОП Нас
РВ ФДМУ
обл.,Вишгородський р-н, с. Воропаїв, вул. Шевченка, 1, що песон О. А.
по Київській
ребуває на балансі ВСК «Дружба»
області
13 Частина приміщення площею 76,95 м2 у гуртожитку № 4 за адреФОП Михай
РВ ФДМУ
сою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. Техленко Л. П.
по Київській
нікумівська, 4, що перебуває на балансі Відокремленого підрозобласті
ділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж»
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); 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).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 26.10.2017 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15,
РВ ФДМУ по Київській області об 11.00, телефон для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина нежитлового приміщення площею 15,6 м2 за адресою:
ФОП Лук’янчи РВ ФДМУ
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, що перебуває на бакова Л. К.
по Київській
лансі Ірпінської об’єднаної державної податкової інспекції
області
2 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 підсилюючого
ТОВ «Євротранпункту станції Васильків-1 за адресою: Київська обл., Васильків
стелеком»
ський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 48, що перебуває на
балансі ВП «Київське територіальне управління» філії «Центр буді
вельно-монтажних робіт та цивільних споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
3 Нежитлове приміщення площею 33,2 м2 за адресою: Київська
Релігійна грообл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що перебуває на балансі ПАТ
мада ХВЄ «Спа«Укрпошта»
сіння»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2
4 Будівля свиноферми площею 305,7 м та будівля зерносховища
ФОП Кобрин
площею 63,0 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,
О. В.
с. Катюжанка, вул. Шевченка, 117, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Димерське лісове господарство»
5 Нежитлові приміщення площею 53,43 м2 в гуртожитку готельного
ФОП Кириченко
типу «Вогник» за адресою: Київська обл., смт Дослідницьке, вул. Інже
В. В.
нерна, 3, що перебувають на балансі ДНУ «Український науково-дос
лідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій
для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого»
6 Частина даху будівлі профілакторію площею 4,0 м2 за адресою:
ПрАТ «ВФ
Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП
Україна»
МА «Бориспіль»
7 Частина даху будівлі площею 5,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ПрАТ «ВФ
м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебуває на балансі 5-го
Україна»
Державного пожежно-рятувального загону Головного управління
ДСНС України у Київській області
8 Частина приміщення площею 4,0 м2 в корпусі № 1 за адресою:
ФОП Головатий
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, вул. ТехнікуАнтон Юрійович
мівська, 4, що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування
України «Немішаївський агротехнічний коледж»

Назва об’єктів

31.10.17 31.10.17
Ринкова Ринкова

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: об’єкт державної власності групи А – приміщення їдальні (літ. А) загальною площею 259,3 м2. Об’єкт під час приватизації не увійшов
до статутного капіталу ЗАТ «Житичі» та перебуває на балансі ПрАТ «Житичі». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 57. Балансоутримувач:
ПрАТ «Житичі». 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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
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.

Продовження таблиці
№
з/п

31.10.17
Ринкова

ЖИТОМИРСЬКА область

31.10.17 31.10.17
Ринкова Ринкова

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: група інвентарних об’єктів: сховище, у т. ч.: котельня з димовою трубою (літ. Б-1) загальною площею 1 211,3 м2, насосна станція
(літ. Х-1) загальною площею 7,9 м2, командний пункт (літ. Ч-1) загальною площею
303,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 44804, Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-3477. Електронна адреса замовника конкурсу: 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: Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова,
7. 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): на 31.08.2017.
Платник робіт з оцінки – МФ «НАШЕ МАЙБУТНЄ».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення А-2 площею 11,0 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) 24-80-24. 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: 1 110,0 м2 (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:
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): на
30.09.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Родзенюк В. І.
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, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017
№ 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, комплексу будівель
та споруд – 10,7 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 – група інвентарних об’єктів (комплекс будівель та споруд);
за № 2 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель (офіс).

Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати 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).

31.10.17
Спеціальна

ВОЛИНСЬКА область

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації
комунальної власності разом із земельними ділянками
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – котельня кварталу «Левада» разом із земельною ділянкою площею 0,0517 га
(кадастровий номер 4611800000:03:005:0040) за адресою: м. Червоноград,
вул. Івасюка, 2й та земельною ділянкою площею 0,4381 га (кадастровий номер
4611800000:03:005:0039) за адресою м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Комунальне підприємство Червоноградське управління будівництва і інвестицій «Будінвест». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й, 2є. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – пральня на 1 000 кг білизни з сміттєспалювальною піччю разом із земельною
ділянкою площею 0,1946 га (кадастровий номер 4611800000:03:005:0041)
за адресою: м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Комунальне підприємство Червоноградське управління будівництва і інвестицій «Будінвест». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Івасюка, 2ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д,
Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. 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: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 №10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 4 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 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).
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До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них», а також є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно
до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».
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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через
14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січо
вих Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефон для довідок (032)
261-62-14.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності – об’єкта приватизації
 Назва об’єкта оцінки: державна частка 346/1 000 площею 716,7 м2 у
будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ «Іллічівськзовніштранс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 26. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-36, факс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса
замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: код КВЕД 52.29 – інша допоміжна діяльність у галузі транспорту. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт основних засобів.
Первісна вартість об’єкта – 175,5 тис. грн. Балансова (залишкова вартість об’єкта
(основні засоби) станом на 31.12.2016 – 99,8 тис. грн. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування земельної ділянки: –. Цільове призначення
земельної ділянки: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.17. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській області (65012,
м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в
нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 16.10.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 20.10.2017 о 15.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення третього поверху адмінбудівлі площею 29,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Кавказька,
5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з
оцінки: «Міжнародний благодійний фонд Олександра Андріюка». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адмінприміщення (літ. А-4) площею
184,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: УМВС України в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Пушкіна, 6. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Артюхович В. П. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: маневровий майданчик площею 2 000,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Клеванський професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань,
вул. Б. Хмельницького, 89. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Рівненський професійний ліцей. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних

інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі поста ЕЦ ст. Деражня. Балансоутримувач – Виробничий підрозділ «Жмеринське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних
робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження
об’єкта: майдан Привокзальний, 12, м. Деражня, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПрАТ
«Телесистеми України». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
їх частини (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 95,3 м2 у фойє
першого поверху навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Бадр Ольга Володимирівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі будівлі площею 108,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного
університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Каштанова, 30,
м. Умань, Черкаська область. Платник робіт з оцінки: ФОП Звонський О. С. Дата
оцінки: 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної будівлі (літ. А-2, пд., а, а1) площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з
оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім». Дата оцінки: 31.10.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 4 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Дата оцінки: 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху будинку їдальні площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Неза-

лежності, 19, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль». Дата оцінки: 30.09.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.» та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо
розташовані будівлі – 7 200,00 грн, комплексу будівель та споруд – 10 800,00 грн,
об’єкта незавершеного будівництва – 8 100,00 грн; цілісні майнові комплекси –
20 800,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 31 жовтня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 06 листопада 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по
Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта
Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
з оцінки об’єкта дата оцінки
1 Частина асфальто- 89,0 м. Київ, вул. Він ДП «Київський меха- ТОВ «КОВО30.09.17
ваного майданчика
ницька, 14/39
нічний завод»
Україна»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта
ПлоПлатник робіт з Орієнтовна
Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове при16,8 м. Київ, вул. Братис- ДУ «Інститут серця ФОП Сагура
30.09.17
міщення
лавська, 5а
МОЗ України»
С. М.
2 Нежитлове при14,3 м. Київ, вул. Братис- ДУ «Інститут серця ФОП Єпанчін30.09.17
міщення
лавська, 5а
МОЗ України»
цева О. А.
3 Нежитлове при15,2 м. Київ, вул. Братис- ДУ «Інститут серця ФОП Зарець30.09.17
міщення
лавська, 5а
МОЗ України»
кий М. М.
4 Нежитлове при17,5 м. Київ, вул. Братис- ДУ «Інститут серця ФОП Іва30.09.17
міщення
лавська, 5а
МОЗ України»
нюк Н. Б
5 Частина нежитло22,0 м. Київ, вул. Братис- ДУ «Інститут серця ФОП Бабенко
30.09.17
вого приміщення
лавська, 5а
МОЗ України»
В. В.
6 Нежитлові при1 031,9 м. Київ, просп. Вале- ДП «НДІБВ»
«УкрНДІпроек30.09.17
міщення
рія Лобановського, 51
треставрація»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта
Платник робіт з оцінки
Орієнтовна
Балансоутримувач
з/п оцінки
ща, м2 оцінки
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове 84,0 м. Київ, вул. Ар- Державна регулятор- ФОП Щербанюк С. М.
31.10.17
приміщення
сенальна, 9/11 на служба України
2 Частина
22,5 м. Київ, Сто- ДП «Олімпійський
ПрАТ «Київстар»
31.08.17
даху
личне шосе, 19 навчально-спортивний
центр «Конча-Заспа»
3 Нежитлове 15,8 м. Київ, пл.
КП Київської обласної Київська обласна організація 31.07.17
приміщення
Л. Українки, 1 ради «Управління
інвалідів війни, збройних сил
споруд»
та учасників бойових дій
4 Нежитлове 28,1 м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський полі- ТОВ «Лота»
31.10.17
приміщення
літехнічна, 6
технічний інститут ім.
І. Сікорського»
Конкурси відбудуться 23 жовтня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 17 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 23 жовтня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), споруда є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина асфальтованого майданчика є: майданчик.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 02.10.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «М’ясо-молочний
комплекс «Сіверський» у кількості 3 815 300 шт., що становить 25 % статутного
капіталу товариства, з метою приватизації шляхом продажу за грошові кошти
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Європейський центр консалтингу
та оцінки». Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 29,5 тис. грн.

фдму повідомляє
Назва об’єкта
Код
Юридична адреса
приватизації за ЄДРПОУ
Державне
підприємство
«Україна»

00487155 вул. Мельнична, буд. 6,
смт Черняхів, Житомирська обл., 12301

ІНФОРМАЦІЯ
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію
Орган, уповноважений до прийняття Належить до переліку підприємств, які мають Монопольне становище на загальнодержавно- Вартість основних засобів на Основні види діяльності об’єкта приватизації (за даними статуту або Держкомстату України)
рішення про приватизацію управляти стратегічне значення для економіки та безпеки му ринку відповідних товарів, (робіт, послуг) 01.07.2017, тис. грн
відповідним державним майном
держави (дата та номер постанови КМУ)
займає (не займає) вид продукції, послуг первісна
залишкова
Фонд державного майна України
Не належить
Не займає
–
67590
5276
01.50 Змішане сільське господарство; 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід; 10.13 Виробництво м’ясних продуктів; 47.11 Роздрібна
торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
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