додаток до « Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

відомості
приватизації
№ 8 (1132)

24 січня 2018 року

у номері
2 Продаж об’єктів
групи А

3

Продаж об’єктів
групи Д
Оренда

5

Оголошення про намір
передати державне
майно в оренду
Оголошення про проведення
конкурсів на право
оренди майна

6

Інформація регіональних
відділень ФДМУ

7

Інформація про оренду
військового майна

7 Конкурси з відбору
суб’єктів оціночної
діяльності

відомості

Передплатний
індекс

приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

УСЕ

ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ –
В офіційному ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МАЙНА УКРАЇНИ!

«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
з додатком – газетою

«Відомості
приватизації»
видання можна
передплатити
в усіх відділеннях
зв’язку України

Журнал
«Державний
інформаційний
бюлетень
про приватизацію»
газети «Відомості приватизації»

Вартість
передплати, грн
3 міс. 6 міс. 12 міс.

4 рази на рік

Назва видання

Періодичність

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України
на 2018 рік, с. 110

2 рази на тиждень

п
е
р
е
д
п
л
а
т
а

2
0
1
8

136,14 272,28 544,56

Телефон редакції (044) 200-35-01, з питань розповсюдження (044) 200-35-81

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

засновано у вересні 1993 року

офіційне видання фдму
Управління конкурентного продажу
та біржової діяльності, т. 200-36-16

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ
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 шт., що
становить 94,534 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 5 629 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 12 000 000 грн.
Крок торгів – 120 000 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.30 – виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього устаткування.
Обсяг виробництва, тис. грн
Обсяг реалізації, тис. грн
Основна номенклатура (види продукції)
2016 рік
9 місяців 2017 р. 2016 рік 9 місяців 2017 р.
Амортизатори авіаційні, світильники авіаційні, світлосигналізатори
7833,3
3824,3
8173,0
3623,0
Середньооблікова чисельність працівників товариства станом на 31.12.2017 – 90 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках не займає.
Відомості про площу земельної ділянки, яку використовує товариство, умови її використання: загальна площа земельної ділянки – 15,59 га. Земельна ділянка використовується на підставі державного
акта на право постійного користування, виданого на підставі рішення Буштинської селищної ради народних депутатів Тячівського району Закарпатської області від 25.08.1998.
Відомості про споруди: 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 9 місяців 2017 року – 1 184,28 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
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
Балансовий прибуток, тис. грн
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість активів, тис. грн
Вартість власного капіталу, тис. грн
Величина чистого прибутку, тис. грн

2014 р.
10324
458
181
665
3,6
9004
8339
376

2015 р.
6549
179
256
105
2,8
7819
7714
147

2016 р.
8173
156
247
617
1,9
31860
31243
156

9 місяців 2017 р.
3623
51
166
288
1,4
31504
31216
51

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 мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
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 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 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
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. 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 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 пра-

вочинів 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,
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 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 державоюагресором, 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 2 400 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в національній валюті:
Конкурсна гарантія
у сумі 2 400 000,00
гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного продажу пакета акцій
приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

Реєстраційний
внесок у сумі
340,00 гривень

Одержувач коштів – Фонд державного майна України
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за 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
гарантія у сумі
2 400 000,00
гривень
(за курсом
Національного
банку України
на день сплати
конкурсної
гарантії)

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
Адреса: вул. Антоновича, 127, м. Київ, Україна
МФО 322313

Реєстраційний
внесок у сумі
340,00 гривень
(за курсом
Національного
банку України
на день сплати
реєстраційного
внеску)

Одержувач: Фонд державного майна України
Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133,
Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Україна
МФО 322313

Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі
у конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного
акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133,
Ukraine
Account: 2520601003277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State Export
Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee for participation
in the auction for the second sale of the stake
of Private Joint Stock Company «Zakarpattya plant
«Electroavtomatica»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133,
Ukraine
Account: 2520601003277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
Export Import Bank of Ukraine»
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код за ЄДРПОУ 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for participation in the
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у
конкурсі з повторного продажу пакета акцій приватного акціо- auction for the second sale of the stake of Private Joint
нерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» Stock Company «Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 2 400 000 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет
з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу
і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення) та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну пропозицію,
подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на
якому зазначаються тільки найменування, адреса державного органу приватизації та
назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна
було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні
покупці письмово звертаються до Фонду державного майна, 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 5 лютого 2018 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 8 лютого 2018 року.
Потенційний покупець не пізніше 12 лютого 2018 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 12 лютого 2018 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 206, 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
20 лютого 2018 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 20 лютого
2018 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 конкурентного продажу та біржової діяльності Департаменту підготовки та продажу об’єктів
приватизації Фонду державного майна України (кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00,
по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика» потенційним покупцем може не потребувати отримання
дозволу Антимонопольного комітету України за умови відсутності у нього відносин
контролю.
ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»: вартість активів – 1,121 млн
євро, обсяг реалізації товарів – 0,287 млн євро.
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика», у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не виконуються умови, визначені
частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за
яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика» або не перевищення сукупних вартісних
показників, з урахуванням відносин контролю цього товариства, суми еквівалентної
4 млн євро, придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного
комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію про відкритий
на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про
депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

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

Продаж об’єктів групи А
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 17.01.2018 № 54)

Харківська область
Єдиний майновий комплекс спеціалізованого управління з ремонту засобів автоматизації і систем управління «Орггазремавтоматика» за адресою: 61057,
м. Харків, провулок Театральний, 11/13.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh 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 без ПДВ – 33 064,00 грн, ПДВ – 6 612,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 676,80 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 з урахуванням ПДВ.
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, 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 – 12.02.2018 включно до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 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) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 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.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А» загальною площею 428,4 м2
з підвалом літ. «п/А», входом в підвал літ. «в/п», ґанками разом
із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4.
Балансотримач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса:
22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею
428,4 м2, 1984 року побудови, стан задовільний. Перебуває в оренді, термін дії договору оренди – до 05.09.2020.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,3726 га, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. Цільове призначення: 03,08. Вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Вид обмеження
у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія
обмеження, – 0,0498 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 521 768,00 грн, у т. ч.: вартість будівлі – 394 600,00 грн, вартість земельної ділянки – 127 168,00 грн.
ПДВ – 104 353,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 626 121,60 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 473 520,00 грн, вартість земельної ділянки – 152 601,60 грн.
Умови продажу: 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; оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог статті 96
Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 6 261,22 грн з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 62 612,16 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 – 12.02.2018 включно до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні
у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною площею
256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1).
Адреса об’єкта: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.
Зберігач: ПВКП «Будівельник», код за ЄДРПОУ 30806734.
Адреса зберігача: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля їдальні (літ. А) загальною
площею 256,4 м2, вхідний майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1) 1995 року
побудови. Будівля знаходиться в периферійній частині міста, практично на виїзді з
міста в промисловій зоні.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0420 га. Кадастровий номер 0524310100:01:019:0331. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення 03.08 – для будівництва та обслуговування
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадської забудови. Обмеження
не зареєстровані.
Початкова ціна без ПДВ – 267 425,00 грн, ПДВ – 53 485,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 320 910,00 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 3 209,10 грн з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ
у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 32 091,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.02.2018.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 13.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на
участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.
com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-26-08.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова
літ. «а1» загальною площею 156,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Балансоутримувач: ПАТ «Шаргородське АТП 10528», код за ЄДРПОУ 13335481,
адреса: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ.
«а1» загальною площею 156,5 м2, 1977 року побудови, потребує капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0403 га; кадастровий номер 0525310100:05:011:0296. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій,
код цільового призначення 12.08, обмеження у використанні земельної ділянки не
зареєстровані.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ  – 118 999,00 грн, у т. ч. вартість будівлі –
115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
ПДВ – 23 799,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 798,80 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після
сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом прийманняпередавання.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 427,99 грн з урахуванням ПДВ.
Засоби платежу – 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 № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по
Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 279, 88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.02.2018 включно до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних),
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта – єдиний майновий комплекс державного комерційного
торгового підприємства «Комбінат шкільного харчування».
Адреса об’єкта: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58.
Ідентифікаційний код 20314278.
До складу ЄМК входять основні засоби у кількості 57 од. Об’єкти нерухомості,
що входять до складу ЄМК: частина нежитлової будівлі загальною площею 1 545,9 м2
за адресою: 85327, Донецька обл., м. Мирноград, мкр-н Молодіжний, буд. 58 та нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 332,9 м2, частина нежитлової будівлі літ.
«В-1» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Курська, 19. Земельні ділянки під об’єктами нерухомості не оформлені.
Основним напрямом діяльності є постачання інших готових страв.
Кількість штатних працівників – 10 осіб, у складі: директор, головний бухгалтер,
бухгалтер, кондитери, кухонний робітник, сторожі, прибиральниця.
Баланс (одиниця виміру тис. грн):
Актив

2014 рік

Необоротні активи
Оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
Власний капітал
Забезпечення наступних витрат і платежів
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Доходи майбутніх періодів
Баланс

Звітний період
2015 рік
2016 рік

9 місяців 2017 року

257,3
44,1
–
–
301,4

254,5
1,4
–
–
255,9

242,8
8,5
–
–
251,3

238,9
14,0
–
–
252,9

115,1
–
5,0
181,3
–
301,4

115,1
–
–
140,8
–
255,9

122,5
–
–
128,8
–
251,3

122,5
–
–
130,4
–
252,9

Рентабельність підприємства за 2016 р. становить 5,96 %.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище
відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 399 750,00 грн, ПДВ – 279 950,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 679 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження основного виду діяльності підприємства; недопущення звільнення
працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом 6 місяців від дня переходу до нього права власності;
створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм під час експлуатації
об’єкта; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені чинним законодавством;
здійснення державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, що
входять до складу ЄМК, відповідно до вимог чинного законодавства протягом шести
місяців після підписання акта передачі державного майна; після придбання об’єкта
його новий власник стає правонаступником прав і обов’язків приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України;
протягом року з моменту набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт покупець зобов’язаний в установленому законодавством порядку здійснити державну
реєстрацію припинення юридичної особи – Державного комерційного торгового
підприємства «Комбінат шкільного харчування»; не перешкоджати РВ ФДМУ по Донецькій області у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу,
надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу до підписання акта підсумкової перевірки; у разі порушення
покупцем зобов’язань щодо збереження основного виду діяльності, термінів оплати
за придбаний об’єкт встановлюється відповідальність відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по
Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків
покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в
банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 167 970,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 23.02.2018. Час внесення цінових пропозицій
(початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі
«Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,
2а) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні – 19.02.2018
до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 16 797,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ 05477066).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: капітальна окремо розташована нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2. Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної
конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу приміщень їдалень 70-х років. Має 6
окремих входів, що формують окремі групи приміщень, через влаштовані ґанки з різних
сторін будівлі та ще декілька допоміжних входів. Конструктивні елементи: фундамент
бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; міжповерхові перекриття – з/б; покрівля –
шифер; двері металеві та дерев’яні. Інженерні мережі: електропостачання, водопровід,
каналізація та опалення. Загальний фізичний стан будівлі – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Птахофабрика «Україна» на праві користування (кадастровий
номер 3221484000:06:016:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 521 800,00 грн, ПДВ: 504 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 026 160,00 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 ФДМУ від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 302 616,00 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 в сумі 302 616,00 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 «Перша Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 16 лютого 2018 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 «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 лютого 2018 року до
18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
державної власності
hh Назва об’єкта № 1: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з
матрацом (55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець 1980-х
років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 650,00 грн. ПДВ – 4 530,00 грн
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 27 180,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 2 718,00 грн.
hh Назва об’єкта № 2: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок
(12 шт.), шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка
для роздягання (25 шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для
індивідуального користування (4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.),
вішалка для рушників (16 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: складові об’єкта перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Дата випуску – кінець 1980-х
років. Технічний стан об’єкта придатний до експлуатації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 200,00 грн. ПДВ – 3 640,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 21 840,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 2 184,00 грн.
hh Назва об’єкта № 3: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс.
(20 шт.), стілець дитячий (80 шт.).
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається в основному з дитячих меблів та інвентарю (для дитсадків): cтіл 2-місний (56 шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стільці (112 шт., матеріал виготовлення – дерево, фанера), стіл 4-місний (20
шт., матеріал виготовлення – ДСП, прямокутний), стілець дитячий (80 шт., матеріал
виготовлення – дерево, фанера). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Меблі перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничоскладських приміщеннях підприємства, в основному в заводській упаковці, без значних механічних ушкоджень. Технічний стан дитячих меблів класифікований як придатний до використання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 12 600,00 грн; ПДВ – 2 520,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 15 120,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 1 512,00 грн.
hh Назва об’єкта № 4: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.),
термостат ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з обладнання закладів громадського
харчування, лабораторне обладнання, підйомні механізми. Дата випуску складових
об’єкта приватизації – кінець 1980-х років. Привід П-2 складається з двох варочних
камер, потужність – 7,5 кВт, габарити 900х850х1350 м, маса – 160 кг, матеріал – нержавіюча сталь. Вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.) – конструкція навісного типу, в якій суміщені пристрої припливної та витяжної вентиляції, габаритні розміри: 1600х700х580
мм, маса – 50 кг, продуктивність – 0,65 м3/год. Термостат ТС-10 – термостат сухоповітряний, ємність камери – 10 л. Ліфт вантажний, маса – орієнтовно 4500 кг. Стерилізатор металевий, з нержавіючої сталі, маса – орієнтовно 15 кг. Складові об’єкта
перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях
підприємства, вантажний ліфт – на земельній ділянці під відкритим небом. Технічний
стан одиниць обладнання класифікований: від придатного до використання до непридатного (брухт).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 670,00 грн; ПДВ – 6 534,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 39 204,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 3 920,40 грн.
hh Назва об’єкта № 5: окреме індивідуально визначене майно – група
інвентарних об’єктів у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125
(3 шт.), плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина
МРОВ-160 (овочерізка), центрифуга КН- 217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: ПАТ «Зміна». Код за ЄДРПОУ 22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4.
Відомості про об’єкт: об’єкт складається з обладнання закладів громадського
харчування (побутова техніка). Дата випуску складових об’єкта приватизації – кінець
1980-х років. Складові об’єкта тривалий час перебувають на зберіганні в неопалювальних виробничо-складських приміщеннях підприємства. Обладнання не тестувалось, не
досліджено придатність основних вузлів, особливо неметалевих частин (гума, пластмаса) та електричних частин. Технічний стан одиниць обладнання класифікований: від
задовільного до непридатного (брухт).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 26 530,00 грн; ПДВ – 5 306,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 31 836,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 3 183,60 грн.
Умови продажу об’єктів: подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження об’єкта до моменту зняття з контролю можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, та
виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка) від
початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
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 – 12.02.2018 до 16.00.
Аукціони в електронній формі будуть проведені товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 16.02.2018, 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціонах та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на
участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в
аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх 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).

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження
ціни в електронній формі об’єкта державної власності
hh Назва об’єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А’)
загальною площею 1 085,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Прутська, 10а.
Зберігач: перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Машзавод».
Відомості про об’єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ. А,
А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього
будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2 та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А’ – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху – 246,8 м2
та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття:
перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні, оштукатурені; дах – з/б плити; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – бетонна, дощата,
паркетні щити, плитка; вікна дерев’яні, вікна-склоблок; двері дерев’яні, металеві;
інженерні комунікації будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні
комунікації перебувають у зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід до
будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих входів: з основного, бокового фасадів, а також
із заднього (дворового) фасаду будівлі до частини приміщень першого поверху.
Вхід на територію заводу обмежений через суворий перепускний режим. Будівля не
використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень
будівлі незадовільний. Об’єкт розташований в серединній зоні міста. Під’їзні дороги
до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля
розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 765 725,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 918 870,00 грн. ПДВ  –
153 145,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта; відновлення будівельно-технічного стану об’єкта протягом п’яти років з моменту набуття
права власності на об’єкт; здійснити державну реєстрацію об’єкта (нерухомого майна)
в установленому законодавством порядку протягом року після набуття права власності на об’єкт; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує
самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності
на об’єкт; покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта
підсумкової перевірки; забороняється подальше відчуження об’єкта протягом 3 років з
моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження об’єкта
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.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 91 887,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач – РВ ФДМУ по Чернівецькій
області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172, Державна
казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
16.02.2018 Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності (разом із земельною ділянкою)
hh Назва: об’єкт незавершеного будівництва – базар.
Адреса об’єкта: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 39д.
Балансоутримувач: СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський», ЄДРПОУ 05413994,
адреса: 23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, вул. Соборна, 3.
Інформація про об'єкт: будівництво базару проводилось у 1990 роки, консервація не здійснювалась. Збудовано двоповерхову цегляну будівлю на фундаменті
із бутобетону з перекриттям із залізобетонних плит. Оздоблення не виконувалось.
Будівельна готовність на момент обстеження становить 44 %. Площа забудови –
113,0 м2. Огородження немає.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки: 0,0193 га.
Кадастровий номер: 0524355300:02:002:0980.
Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. Обмеження та обтяження в використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна без урахування ПДВ – 49 701,00 грн, у тому числі: вартість ОНБ –
37 096,00 грн; вартість земельної ділянки – 12 605,00 грн.

№ 8 (1132)

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового
комплексу державного підприємства «Торговий дім
«Буковинська горілка» разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Торговий дім «Буковинська горілка».
Балансоутримувач: державне підприємство «Торговий дім «Буковинська горілка».
Код за ЄДРПОУ 22849629.
Місцезнаходження об’єкта: 58023, м. Чернівці, вул. Лесина, 4а.
Предмет діяльності об’єкта: торгова діяльність в сфері оптової, роздрібної торгівлі і громадського харчування по реалізації продовольчих и непродовольчих товарів,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входить нежитлова
будівля магазину літ. «А» площею 67,8 м2 та земельна ділянка 7310136600:35:004:0024
площею 0,042 га. Зазначена нежитлова будівля магазину не використовується.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Чернівці у виробничо-складській
його частині.
Місце розташування об’єкта оцінки відносно основних центрів: відстань до центру
міста – 6,0 км; відстань до залізничного вокзалу – 8,3 км; відстань до міжміського автовокзалу – 5,5 км; відстань до аеропорту – 4,5 км; відстань до зупинок громадського
транспорту – 1,0 – 1,5 км на вул. Руській.
Наявне обладнання (9 од.). Оборотні активи у підприємства відсутні.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт,
загальною площею 0,042 га, кадастровий номер 7310136600:35:004:0024. Право користування на земельну ділянку не оформлене.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничу
діяльність. Баланс активів і пасивів – 285,4 тис. грн. Останні три роки підприємство
нерентабельне.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забруднюючих
речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території
підприємства не утворюються і не зберігаються.
Кількість та склад робочих місць на дату інвентаризації майна: 2 особи (в. о. дирек
тора підприємства, головний бухгалтер).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 352 459,00 грн,
у т. ч. вартість нежитлової будівлі – 198 383,00 грн; вартість земельної ділянки –
151 032,00 грн; вартість обладнання – 3 044,00 грн.
ПДВ – 70 492,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 422 951,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни об’єкта
прийняти його у триденний термін за актом передачі; подальше використання
об’єкта та умови його експлуатації визначає покупець самостійно; після придбання
об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків
приватизованого підприємства відповідно до умов договору купівлі-продажу та законодавства України; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи
покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті
41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права
власності на об’єкт приватизації; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) в установленому законодавством порядку протягом року
після набуття права власності на об’єкт; протягом одного року після підписання акта
приймання-передавання об’єкта разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку (із можливістю зміни її цільового призначення) згідно з чинним законодавством України; у встановленому чинним
законодавством порядку покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію
припинення державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» шляхом
його реорганізації протягом 18 місяців від дня переходу до покупця права власності
на об’єкт приватизації; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; покупець зобов’язаний
не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору,
надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як
шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання акта підсумкової перевірки;
подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації разом із
земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу
виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового
власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством
і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 42 295,10 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16 лютого 2018 року 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази
надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 лютого 2018 року до
18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

Продаж об’єктів групи Д
Вінницька область

електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної
біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 12.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщена на сторінці регіонального відділення: http://www.
spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 59 641,20 грн; ПДВ – 9 940,20 грн, у тому
числі: вартість ОНБ – 44 515,20 грн; вартість земельної ділянки – 15 126,00 грн.
Умови продажу:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; завершити будівництво протягом 5 років з
моменту підписання акта приймання-передачі із можливою зміною його первісного призначення; забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки під час добудови об’єкта; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва та земельної ділянки в установленому законом порядку; у місячний термін з дня отримання об’єкта приватизації повідомити місцеву раду щодо укладеного
договору та надати підтвердні документи; подальше відчуження ОНБ можливе за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за його виконанням.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 596,41 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 5 964,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код
за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12.02.2018 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@
uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у 3 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, Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю з 8.00 до 16.00.
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
ливневого колектора разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво ливневого колектора разом із
земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б. Баласоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва
(ОНБ) входять: будівля каналізаційно-насосної станції (літ. А) загальною площею
приміщень 127,4 м2; розподільчий пункт (літ. Б) площею 67,2 м2; водойма колектора (№ І) площею 13590,0 м2; розподільча камера (№ ІІ) площею 43,6 м2; приймальна
камера (№ ІІІ) площею 16,8 м2; піскові площадки (резервуар) (№ ІV) загальною площею 3402,0 м2; насосна станція побутових стоків (№ V) площею 3,14 м2; вимощення
(№ VІ) площею 594,0 м2.
У цілому технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних чинників
та відсутності консервації частина об’єктів, що входять до складу ОНБ, знаходяться в незадовільному, частково зруйнованому стані, відбувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину. Територія, на якій розташований ОНБ, заросла
чагарниками.
Об’єкт розташований в промисловій зоні. Стан під’їздів до об’єкта незавершеного будівництва задовільний, прокладено дорогу з щебеневим покриттям. Відстань
до доріг загального користування – відстань від меж ОНБ до автомобільної дороги –
10 м, до залізничної колії – 100 м.
Наявність відводів та вводів комунікацій, які належать до складу будови і призначені для забезпечення її водою, електроенергією, теплом, газом та іншими ресурсами
в період будівництва, – відсутні.
Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному майданчику
ОНБ відсутні.
Початок будівництва – 1988 рік, припинення будівництва – 1996 рік. Рівень будівельної готовності – 75%. Проектно-кошторисна документація на ОНБ відсутня.
Відомості про земельну ділянку: площа – 3,6400 га, кадастровий номер:
2124887400:10:011:0001. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: 11.04 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної
інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пару та гарячої води,
збирання, очищення та розподілення води). Відомості про обмеження у використанні
земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 677 975,00 грн, у тому
числі: вартість ОНБ без урахування ПДВ – 1 009 763,00 грн, вартість земельної ділянки
без урахування ПДВ – 1 668 212,00 грн, ПДВ об’єкта приватизації – 535 595,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 3 213 570,00 грн,
у тому числі: вартість ОНБ з урахуванням ПДВ – 1 211 715,60 грн, вартість земельної
ділянки з урахуванням ПДВ – 2 001 854,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту переходу
права власності на об’єкт приватизації до покупця виготовити проект реконструкції
ОНБ; завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом зміни
первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта приватизації; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови ОНБ та введення
його в експлуатацію; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта
вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та передача в
заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу
виключно за погодження з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент
відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних та
юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області,
одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 321 357,00 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 16 лютого 2018 року.
Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 12 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної
біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в 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.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні. Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімната 315; телефон для довідок в Ужгороді: (0312) 61-38-83.

Чернівецька область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
дитяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського району Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля дитячої установи – одноповерхова будівля з мансардою над частиною будівлі. Біля будівлі знаходиться свердловина (скважина). Поруч розташовані мережі
електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х
років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи
становить 75%.
Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
огороджена металевою сіткою. Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район розташування об’єкта характеризується добре розвинутою
інфраструктурою. Відстань від об’єкта до: сільської ради – 200 м; втобусної зупини –
600 м; м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт не
охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані
для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер: 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки,
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 209 065,00 грн, у т. ч.:
вартість об’єкта незавершеного будівництва – 144 864,00 грн, вартість земельної ділянки – 64 200,00 грн.
Сума ПДВ – 41 813,00 грн
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 250 878,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та ввести
його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним
законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору на-
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давати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо
про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни
продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для
нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем
на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 25 087,80 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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. 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).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.02.2018 до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – клубу, що перебував на балансі
ліквідованого КСП «Промінь»
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
клуб, що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці Хотинського району
Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований в
центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну, неподалік сільської ради, на відстані
40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику на фундаменті
колишнього старого клубу зведено один поверх з цегли, плити перекриття відсутні.
Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії руйнування, по межах будівельного
майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування, 0,3829
га, кадастровий №7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 14 930,00 грн, у т. ч.:
сума ПДВ – 2986,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 17 916,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом
3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 791,60 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта,
та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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. 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).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – молочно-тваринницької ферми
на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське»(державну реєстрацію
товариства припинено)
hh Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське» (державну реєстрацію
товариства припинено).
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського району Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочно-тваринницька
ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці с. Новоолексіївка
на відстані 100 м від дороги місцевого значення.
На будівельному майданчику розпочато будівництво:
1) родильна на 25 корів з приміщенням для молодняку на 220 голів – не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми; частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько 1 м; технічний
стан – незадовільний;
2) корівник на 200 голів – не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми,
що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими знаходиться молочний блок; змонтований фундамент, стіни, колони; на правому корпусі
корівника змонтовані прогони; технічний стан – незадовільний;
3) кормоцех – не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля;
зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички,
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін; технічний стан – незадовільний;
4) санпропускник на 15 осіб – зведено фундамент, виконана кладка стін, внутрішні
перегородки, змонтовано та накрито дах з шиферу; внутрішні та зовнішні поверхні стін
частково оштукатурені; технічний стан – незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа
відсутня. На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані для
будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху.

Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику, тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та економічно
недоцільне. Технічний стан об’єкта – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського призначення, окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки, всього – 0,8459
га, у т.ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн (тридцять
одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т.ч.: не завершених будівництвом
будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00
грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00 коп.), матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об’єкта незавершеного будівництва
і не використаних для будівництва, – 500,00 грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
Сума ПДВ – 6 344,60 грн (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання
та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта,
та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.02.2018 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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. 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).
Кінцевий термін прийняття заяв: 12.02.2018 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою:
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок: 51-86-60. Час роботи
регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45,
обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Чернігівська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – незавершеного будівництва
реабілітаційного центру разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований
hh Назва об’єкта: незавершене будівництво реабілітаційного центру (разом
із земельною ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а.
Балансоутримувач: Ічнянська РДА.
Відомості про об’єкт: реабілітаційний центр складається з 2 корпусів: лікувальний
корпус – триповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано із бетонних
блоків, стіни – з керамічної та силікатної цегли, перекриття – з залізобетонних плит.
Дах будівлі вкрито шифером, який частково відсутній; житловий корпус – двоповерхова будівля з підвалом. Фундамент будівлі виконано із бетонних блоків, стіни – з
керамічної та силікатної цегли, перекриття – з залізобетонних плит. Дах будівлі вкрито шифером, який масово відсутній. Житловий корпус складається з двох блоків,
з’єднаних перехідною галереєю.
Будівництво розпочато в 1992 році, припинено в 1998. Роботи з консервації не
проводилися.
Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, по вулиці проходять
електричні мережі, газопровід та водопровід, але дані про їх потужність і можливість
підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа: 0,8337 га. Кадастровий номер:
7421710100:01:002:0423. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. Вид використання: для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я
та соціальної допомоги. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки:
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без ПДВ – 1 367 429,83 грн,
у т. ч. ціна земельної ділянки – 163 738,68 грн, об’єкта незавершеного будівництва –
1 203 691,15 грн, сума ПДВ – 273 485,97 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
1 640 915,80 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки – 196 486,42 грн, об’єкта незавершеного будівництва – 1 444 429,38 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець вирішує самостійно; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації; подальше відчуження ОНБ та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; покупець зобов’язаний
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 164 091,58 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача – Державна
казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку вносяться на р/р №37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код
14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15 лютого 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 19 лютого 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592.
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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua), у Регіональному
відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 319, тел. 676-302, 3-й поверх, каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.
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оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ 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 соціальної 20088801, Барський районний центр зайнятості,
політики України
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, Майдан Святого Миколая, 10а, тел. (04341) 2-20-25
2 Міністерство аграрної 37199618, Державне підприємство спиртової та
політики та продоволь- лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
ства України

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
20088801.1.ЯРЦЯЖЕ038 Вінницька обл., Барський р-н, 303,9
962 020,00
2 роки 364 Здійснення торгівлі промисловими товарами, що були у використанні
м. Бар, вул. Галицьких вояків
дні
(колишня Островського), 2/1
–
Вінницька обл., Жмеринський 41,3
94 577,00
2 роки 11 11,3 м2 – надання послуг поштового зв’язку; 10,0 м2 – здійснення торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної
р-н, с. Мартинівка, вул. Яжумісяців
групи; 20,0 м2 – розповсюдження відділенням поштового зв’язку періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян,
ка, 20 (колишня Леніна, 1)
державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими та журналістськими колективами

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення двоповерхової
адміністративної будівлі (літ. Б)
Нерухоме майно – нежитлові
вбудовані приміщення на 1-му
поверсі пральні (літ. 26)

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

1 Міністерство внутрішніх справ
України
2 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
3 Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

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

найменування

08571423, Донецький юридичний інститут МВС України, 50165, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкр-н 7-й Зарічний, буд. 24, тел. (0564) 92-94-92
34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 85670, Донецька
обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, буд. 4, тел. (0622) 343-81-42
34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», 85670, Донецька
обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, буд. 4, тел. (0622) 343-81-42

Нежитлове приміщення 1-го поверху
адміністративної будівлі
Нежитлове приміщення 1-го поверху
адміністративної будівлі
Нежитлове приміщення 1-го поверху
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
08571423.8. ЕБСИВЮ01 Донецька обл., м. Маріуполь,
29,3
147 900,00
2 роки 11 місяців
просп. Будівельників, 145
34032208.1. УЮИХЮЕ571 Донецька обл., м. Вугледар,
25,2
52401,00
2 роки 360 днів
вул. Магістральна, 4
34032208.1. УЮИХЮЕ571 Донецька обл., м. Вугледар,
35,6
73886,00
2 роки 360 днів
вул. Магістральна, 4
реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення офіса
Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та 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 ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

вартість майна за максимально
загальна
оцінкою можливий
мета використання
площа, м2 незалежною
без ПДВ, грн
строк оренди
1 Національний банк 21575489, Банкнотно-монетний двір Національного банку України, 02222, м. Київ, Дес- Частина нежитлового приміщення адміністративно00032106.12.СЯШСЩС040
Житомирська обл., м. Ма1,5
8 520,00
2 роки
Розміщення банкомата
України
нянський р-н, вул. Пухівська, 7, тел.: 030 22-24, (0413) 33-10-32
побутового корпусу
лин, вул. Приходька, 62
364 дні
2 Міністерство охоро- 38499986, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
Будівля санепідемстанція (літ. А), будівля гаражів з склад 38499986.1.НЧИЮЦЛ 2570; 38499986.1.НЧИЮЦЛ 2571; м. Житомир, вул. По548,0;
486 485,00;
2 роки
Розміщення торговельних об’єктів з продани здоров’я України здоров’я України, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64, тел./факс 34-04-08
ськими приміщеннями (літ. Б, Б1, Б2); вбиральня (літ. У) 38499986.1.НЧИЮЦЛ 2569; 38499986.1.НЧИЮЦЛ 2572 кровська, 93
213,8; 4,0 193 549,00; 9 158,00
364 дні
жу непродовольчих товарів; складів
3 Міністерство обо- 35212338, Житомирська філія концерну «Військторгсервіс», 10004, м. Житомир,
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі праль- 33689922.31.АААААЕ438
м. Житомир, вул. Героїв
419,3
345 925,00
2 роки
Виробництво трикотажних виробів
рони України
просп. Миру, 22, тел. 41-69-61
ні, літ. Б
Десантників, 31
364 дні
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

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

Назва органу
управління

1 Державна казначейська служба
України
2 Державна казначейська служба
України
3 Державна казначейська служба
України
4 Міністерство
охорони здоров’я
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
37809658, Управління Державної казначейської служби України у Берегівському районі Закарпатської області, Закарпатська обл., м. Берегово,
пл. Кошута, 1, тел./факс (03141) 2-34-09
37713243, Управління Державної казначейської служби України
у Виноградівському районі Закарпатської області, м. Виноградів,
вул. Миру, 16, тел. (03143) 2-31-94
37713243, Управління Державної казначейської служби України у Виноградівському районі Закарпатської області, м. Виноградів, вул. Миру,
16, тел. (03143) 2-31-94
01992274, Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я України», вул. Терека, 42, смт Солотвино Тячівського району Закарпатської області, 90575, тел. (0313) 42-15-00

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
37809658.1.АААГБГ727 Закарпатська обл., м. Берегово, пл. Кошута, 1
35,1
199 718,00
35 місяців
Розміщення суб’єкта господарювання, що
здійснює проектні, проектно-вишукувальні,
проектно-конструкторські роботи
37713243.1.АААГБГ729 Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,16
102,1
235 859,00
5 років
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

найменування
Вбудовані приміщення (поз. 5, 6, 7) 1-го поверху нежитлової будівлі літ. А
Підвальні приміщення (поз. 11-16) частини будівлі
літ. «А»

Вбудоване приміщення (поз. 47) – 25,8 м2 на 2-му повер- 37713243.1.АААГБГ729 Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,16;
сі частини будівлі літ. «А» та вбудоване приміщення (поз.
Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру,
25) – 17,4 м2 на 2-му поверсі частини будівлі літ. «А»
16/а
Частина вестибуля (поз. 2) 1-го поверху будівлі літ. Бv
–
Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42

43,2

239 560,00

5 років

Розміщення ательє з пошиття та ремонту одягу

5,0

22 420,00

35 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4

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
Державне агентство рибного госпо- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
Гідротехнічні споруди 7 ставів
25592421.34.ААЕЖАД191 Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, на терито- 45,6825 га
367 932,00
2 роки 11 місяців
дарства України
тел. (044) 486-07-91
рії Воскресинцівської та Васючинської сільських рад
станом на 31.10.2017
Міністерство охорони здоров’я
02010758, Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний Частина приміщення коридору на
–
м. Івано-Франківськ, вул.Тролейбусна, 10
13,0
177 667,00
2 роки 11 місяців
України
медичний університет», м. Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2, тел. (0342) 55-28-11 1-му поверсі будівлі гуртожитку
станом на 30.11.2017
Державне агентство рибного госпо- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м.Київ, вул. Тургенєвська, 82а,
Гідротехнічні споруди 16 ставів
25592421.2.ААЕЖАГ284 Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, с. Хотимир 52,8927 га
718 415,00
2 роки 11 місяців
дарства України
тел. (044) 486-07-91
станом на 31.08.2017
Міністерство регіонального розвитку, 2497677, Івано-Франківська філія державного підприємства Українського держав- Приміщення на 3-му поверсі
02497720.4.АААДДЛ218 Івано-Франківська обл.,м. Івано-Франківськ, вул. І.
9,2
93 518,00
1 рік
будівництва та житлово-комунального ного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» ім. Ю. Білоконя, адмінбудівлі
Франка, 4
станом на 30.11.2017
господарства України
тел. (0342) 53-10-49
Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення рибного господарства
Розміщення кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи
Розміщення рибного господарства
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні
роботи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі
надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу управління

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

1 Міністерство аграрної політи- ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випроки та продовольства України бування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва
ім. Леоніда Погорілого», тел. (04571) 7-24-35
2 Міністерство аграрної політи- 34532280, ДП «Агроспецсервіс», 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка,
ки та продовольства України 1, тел. (044) 278-41-31
3 Міністерство інфраструкту- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська
ри України
обл., м. Бориспіль, тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
4 Міністерство оборони
33689922, Дирекція «Дім побуту та торгівлі «Концерну «ВійськторгсерУкраїни
віс», 03049, м. Київ, вул. Тополева, 3а, тел. (044) 248-83-73

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення в гуртожитку готельного
типа «Вогник»

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
місцезнаходження
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 коюбез ПДВ, грн строк оренди
Київська обл., Васильківський р-н,
53,43
182 900,00
2 роки
Розміщення магазину для торгівлі продовольчими товарами з
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3
11 місяців підакцизом

Приміщення ангара;
–
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Арасфальтована площадка
темівка, вул. Гетьмана І. Сулими, 18
Приміщення № 172 та частина приміщення № 226
–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D»
Нежитлові приміщення в будівлі ательє літ. А- ІІ та 33689922.35.УВЮЯЮТ212 Київська обл., Київська обл., м. Бориспавільйон літ. Б – І
піль, Соцмістечко, 188

522,0;
980,0
315,00

28 709 900,00

804 700,00

817,30

3 790 100,00

2 роки
11 місяців
10 років
2 роки
11 місяців

Розміщення ремонтно-технічної бази (ремонт, сервісне обслуговування сільгосптехніки, створення логістичного центру)
Розміщення кафе-бару, що здійснює продаж товарів підакцизної
групи
Розміщення цеху з надання послуг пошиття, ремонту одягу для забезпечення потреб населення на площі 751,2 м2, розміщення офіса на площі 24,6 м2, розміщення магазину-складу на площі 41,5 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Пенсійний фонд 40385483, Бобринецьке об’єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоград- Нежитлові приміщення на 1-му
України
ської області, 27200, м. Бобринець, вул. Незалежності, 80, тел. (05257) 3-43-99
поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
40385483.1.ВДРКФ031 Кіровоградська обл., смт Компані77,3
188 230,00
2 роки 11 місяців
Розміщення центру надання
ївка, вул. Паркова, 12
адміністративних послуг

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ 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 інфра- 33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Гаструктури України лицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32
2 Міністерство інфраструктури України
3 Міністерство освіти
і науки України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», 79000, м. Львів, аеропорт ЦА, тел. (032) 229-83-32
02125438, Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, 82100, м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
тел. (03244) 3-88-75
4 Міністерство освіти 02545873, Добротвірський професійний ліцей, 80411, Львівська
і науки України
обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі буІнформація м. Львів, вул. Любінська,168
23,0
630 112,00
1 рік
13,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих тодівлі під літ. «Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний
відсутня
станом на 31.08.2017
варів, алкогольних та тютюнових виробів; 10,0 м2 – розміщення торговельноаеропорт Львів»
го об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі у будівлі під літ.
Інформація м. Львів, вул.Любінська,168
4,0
106 900,00
1 рік
Розміщення страхового агента
«Б-3» новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів»
відсутня
станом на 31.08.2017
Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
Інформація Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І.
36,8
186 200,00
1 рік
Розміщення майстерні з ремонту комп’ютерної та офісної техніки
фізико-лабораторного корпусу № 1Б
відсутня Франка, 36
станом на 30.11.2017
найменування

Нежитлове вбудоване приміщення № 2 на 1-му поверсі
будівлі гуртожитку

–

80411 Львівська обл., Кам’янка-Бузький
р-н, смт Добротвір, вул. І. Франка, 28

52,0

236 480,00
станом на 30.09.2017

2 роки 364 дні

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство лісових 00992757, ДП «Володимирецьке лісове господарство», 34380 Рівненська обл.,
Будівля пожхімстанції
00992757.13.АААДДА172 Рівненська обл., Володимирецький р-н,
499,7
995 056,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
ресурсів України
Володимирецький р-н, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23, тел. (03634) 6-14-38
смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1/3
2 Міністерство освіти і науки 02071116, Національний університет водного господарства та природокористу- Приміщення цокольного поверху
–
м. Рівне, вул. Соборна, 11
75,96
540 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
України
вання, 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-30-98
навчального корпусу № 1
підакцизної групи, у навчальному закладі
3 Міністерство освіти і науки 05537517, ДНЗ «Дубенське вище художнє професійно-технічне училище», 35600, Частина приміщення вестибуля нав
–
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шаш5,0
22 110,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоУкраїни
Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шашкевича, 3, тел. (03656) 2-18-69
чального корпусу № 1
кевича, 3
вольчих товарів, крім продажу товарів підакцизної групи
4 Міністерство аграрної політи- 00375036, ДП «Зірненський спиртовий завод», 34609, Рівненська обл., Березнів- Приміщення солодового відділення
–
Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зі- 1 096,1
1 382 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва кормів для тварин (інше
ки та продовольства України ський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, тел. (03653) 5-39-99
та приміщення матеріального складу
рне, вул. Зірненська, 7
використання майна)

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 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».

№ 8 (1132)

24 січня 2018 року

6

відомості
приватизації

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ ПО тЕРнОПільСьКій ОБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1

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

Міністерство освіти 34492264, Відокремлений підрозділ Національного університету
і науки України
біоресурсів і природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», 48600, вул. С. Крушельницької,
52, м. Заліщики, Тернопільська обл., тел. (03554) 2-12-50
Державне агентство 25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, вул. Тургерибного господар- нєвська, 82а, м. Київ, тел. (044) 486-07-91
ства України
Міністерство
40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській
внутрішніх справ
області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Тернопільський
України
р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38

2
3

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за максимально
на пло- незалежною оцін- можливий
мета використання
ща, м2 кою без ПДВ, грн строк оренди
Частина асфальтованого майданчика
00493706.13.ШОВЕНШ002
вул. С. Крушельницької, 52, м. Заліщики, 50,0
14 110,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу
Тернопільська обл.
11 місяців поліграфічної продукції та канцелярського обладнання, ліцензованої відео- та аудіо продукції, що
призначається для навчальних закладів
Гідротехнічні споруди нагульного ставу «Урмань»:
25592421.71.ААЕЖАЖ405; 25592421.71.ААЕЖАЖ434; Тернопільська обл., Бережанський р-н, в
–
101 221,00
2 роки
Ведення рибного господарства (прісноводне ридамба, обвідний канал, водопостачальний канал,
25592421.71.ААЕЖАЖ399; 25592421.71.ААЕЖАЖ4487; межах земель Урманської сільської ради,
11 місяців бальство (аквакультура)
шлюз регулятор, шлюз регулятор, шлюз регулятор
25592421.71.ААЕЖАЖ488; 25592421.71.ААЕЖАЖ489 за межами с. Урмань
Частина приміщення 2-го поверху адміністративного
40112233.1.ОЦКГНБ006
вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє, Терно6,0
26 045,00
2 роки
Розміщення фінансової установи – відділенбудинку з допоміжними будівлями і спорудами
пільський р-н, Тернопільська обл.
11 місяців ня банку
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ ПО хАРКіВСьКій ОБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1 Міністерство оборони
38746882, «Східна» філія Концерну «ВійськторгУкраїни
сервіс», 61034, м. Харків, вул. Переможців, 6а,
тел. (050) 960-78-92
2 Державне космічне агент- 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61170,
ство України
м. Харків, Григорія Рудика, 8, тел. (057) 707-0172, 702-99-82
3 Міністерство аграрної політи- 37199618, ДП «Укрспирт», 07400, Київська обл.,
ки та продовольства України м. Бровари, вул. Гагаріна, 16, тел. (044) 284-04-90

№
з/п

Назва органу управління

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922.33.АААЖЛБ429 м. Харків, Кільцевий
918,40
1 747 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні з виготовлення меблів
проїзд, 1

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення одноповерхової будівлі виробничого цеху, інв.
№ 51, реєстровий №, літ. Н-1
Нежитлові приміщення 2-поверхової адміністративної будівлі корпусу
№ 50, інв. № 37018, а саме: приміщення 1-го поверху – 346,43 м2;
приміщення 2-го поверху – 759,72 м2
Частина димової труби (S=12,0 м2) та частина приміщення бродильного відділення (S=4,0 м2) будівлі відводу димових газів, інв. № 76

МПВАДО051

м. Харків, вул. Г. Рудика, 8

37199618.33.РБИЮКО1030 Харківська обл., с. Караван, вул. Заводська, 23

1 106,15

2 218 400,00

2 роки 11 місяців

16,00

18 600,00

1 рік

Розміщення офіса (118,91 м2) та складів для зберігання непродовольчих товарів: столових приборів, посуду, неелектричних побутових приладів та інших виробів для дому (987,24 м2)
Розміщення та обслуговування телекомунікаційного обладнання
і антенно-фідерних пристроїв

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».

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ ПО хМЕльнИцьКій ОБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство внутрішніх справ України

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

найменування

33880119, Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій, вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 2-31-18
33880119, Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій, вул. Суворова, 2, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 2-31-18
40112165, Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області, вул. Купріна, 48/1, м. Хмельницький,
29000, тел. (0382) 79-22-00

Приміщення на 1-му поверсі будівлі
головного навчального корпусу
Приміщення мучного цеху у будівлі
їдальні
Приміщення на 1-му поверсі адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
–
вул. Суворова, 2, м. Кам’янець30,9
97 145,00
2 роки 11 місяців
Подільський, Хмельницька обл.
–
вул. Суворова, 2, м. Кам’янець17,2
41 664,00
2 роки 11 місяців
Подільський, Хмельницька обл.
–
вул. Західно-Окружна, 11/1,
18,72
83 037,00
2 роки 11 місяців
м. Хмельницький, 29000

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення відділення банку

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти
05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв.Шевченка, 460, м. Черкаси,
Частина вестибуля на 2-му поверсі
бульв. Шевченка, 460,
12,0
62 160,00
2 роки 364 дні
і науки України
тел. (0472) 71-00-92
навчального корпусу № 2
м. Черкаси
2 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-еконо- Приміщення 2-го поверху 4-повер–
бульв. Шевченка, 205,
20,2
92600,00
2 роки 364 дні
розвитку і торгівлі України мічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
хової адміністративної будівлі
м. Черкаси
3 Міністерство оборони
35123606, Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс», вул. Надпільна, 222, м. Черкаси,
Будівлі: магазину літ. И-1’’’’’ буфету 33689922.6.ААААЕЖ219; вул. Шевченка, 137, м. Зо53,2;
86760,00
2 роки 364 дні
України
тел. (0472)32-88-07
№ 3 літ.И 1’’’’
33689922.6.ААААЕЖ218 лотоноша, Черкаська обл.
42,40

№
Назва органу управління
з/п

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

реєстровий номер
майна
–

найменування

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Діяльність в офісних приміщеннях
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ ПО ЧЕРніВЕцьКій 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)

найменування

1 Міністерство освіти 05537975, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного тран- Частина даху гуртоі науки України
спорту», 58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 27, тел. (0372) 59-23-05
житку (літ. А)

реєстровий номер майна

місцезнаходження

05537975.56.КВФПРЯ037 м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а

загальна
площа, м2
40,0

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
413 620,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який надає послуги рухомого (мобільстаном на 30.09.2017
ного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
закону України «про оренду державного та комунального майна».

ОГОлОШЕння ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ ПО ЧЕРніГіВСьКій ОБлАСті про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України
4 Міністерство внутрішніх
справ України

38590042, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області,
14037, м. Чернігів, просп. Миру, 190а, тел.: (0462) 65-25-41, 65-25-50
02125668, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 16602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2, тел.: (04631) 7-19-67, 2-53-09
21391080, Державне підприємство Торговий дім «Сіверщина», 14037, м. Чернігів, вул. Громадська,
62а, тел. (0462) 72-85-72
08734598, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», 14029, м. Чернігів, просп. Миру, 217, тел. (04622) 5-39-39, 5-65-24

найменування
1/6 частина вежі радіорелейного
зв’язку та асфальтовий майданчик
Бетонно-щебенева площадка
Нежитлові приміщення магазину
Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі лікарні (з поліклінікою)

реєстровий номер майна

місце знаходження

38590042.3. ЕЖХЛММ013 м. Чернігів, просп. Миру,
190а
–
Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Графська, 2
–
м. Чернігів, вул. Громадська, 62а
08734598.2. РЮОАФА160 м. Чернігів, просп.
Миру, 217

загальна вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні

–;
6,0
194,0

218 952,48;
6 700,62
163 424,09

53,1

181 602,00

2 роки 364 дні

25,94

103 657,18

2 роки 364 дні

2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення обладнання базової станції оператора мобільного зв’язку
Розміщення модульної котельної установи на
твердому паливі (пелети) потужністю 3 МВт
Для здійснення торгівлі продовольчими товарами, у т. ч. товарами підакцизної групи
Розміщення благодійної організації

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 ОРЕнДОДАВця – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ 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 незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
1 Міністерство економічного 37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2,
Нерухоме майно – нежилі приміщення на
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Дружби
95,1
1 735 000,00
розвитку і торгівлі України тел. (044) 253-93-94
цокольному поверсі адміністративної будівлі
Народів, 28
станом на 31.10.2017
2 Міністерство юстиції
00209131, ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень», 02660, Нерухоме майно – нежитлові приміщення
00209131.1.1АААДКК687 м. Київ, вул. Євгена
68,2
1 064 600,00
України
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, тел. (044) 517-70-20, факс (044) 239-20-90
на 8-му поверсі
Сверстюка, 15
станом на 31.08.2017

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

максимально можлимета використання
вий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення пекарні
2 роки 11 місяців

Інше використання нерухомого
майна (адміністративного напряму)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. заяви подаються в окремому конверті з написом «заява про
оренду» 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 ПРО ПРОвЕдЕННЯ ÊОНÊуРÑів На ПРавО ОРЕНди майНа
інформація регіональниХ відділень фдму

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По ПоЛтавській обЛасті Про Проведення конкурсу
на Право оренди нерухомого державного майна

 назва та місцезнаходження об’єкта оренди: адміністративний будинок, літ.
А, Ак, Аг, загальною площею 461,8 м2; частина промислового складу з перукарнею, літ. Б, загальною площею 375,1 м2; частина складського приміщення з підвалом та сітроцехом, літ. В, Вп, загальною площею 831,0 м2; частина
складу господарчих товарів, літ. И, загальною площею 331,2 м2; частина продовольчого складу з підвалом, літ. л, лп, загальною площею 204,2 м2; склад
будівельних матеріалів, літ. М, загальною площею 166,8 м2; овочесховище, літ.
К, загальною площею 139,2 м2, усього – 2 509,3 м2, за адресою: просп. Свободи,
54а, м. кременчук, полтавська обл.
балансоутримувач: концерн «військторгсервіс».
орган управління: міністерство оборони України.
вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.08.2017 – 2 763 006,00 грн.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, за базовий місяць – вересень 2017 року становить 19 465,21 грн
без урахування ПДВ.
цільове призначення об’єкта оренди: розміщення торговельних об’єктів з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на площі – 2 099,9 м2 (орендна
ставка 8 %), проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі на
площі 409,4 м2 (орендна ставка 10 %).
Основні умови конкурсу:
1) стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою кмУ від 04.10.1995 №786, за базовий місяць оренди – вересень 2017 року
становить 19 465,21 грн без пдв;
2) ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної в договорі оренди: розміщення торговельних об’єктів з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, на площі – 2 099,9 м2 (із застосуванням ставки 8 %); проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення
торгівлі на площі 409,4 м2 (із застосуванням ставки 10 %);
3) дотримання вимог експлуатації об’єкта та інших вимог, які відповідають конкретизованій формі договору оренди, затвердженій наказом рв фдмУ по полтавській
області від 28.02.2017 № 153;
4) орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третім особам не
підлягає;
5) орендар зобов’язаний звільнити об’єкт оренди після закінчення терміну дії договору оренди, у разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для

24 січня 2018 року

власних потреб та письмово попередив про це орендаря не пізніше ніж за три місяці
до закінчення терміну дії договору;
6) продовження терміну дії договору оренди оформлюється додатковим договором, проект якого погоджується з органом управління майном та є невід’ємною
частиною договору;
7) вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем
за згодою орендодавця, після припинення (розірвання) договору оренди компенсації не підлягає;
8) орендар має право за згодою орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує розмір орендної плати за об’єкт суборенди, отримує
орендар, а решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету;
9) внесення завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць
оренди, впродовж 1 місяця після підписання договору оренди, який вважається платою за останні місяці оренди;
10) протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на користь
орендаря, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк
оренди майно було застрахованим;
11) здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна, та впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна, у т. ч. плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю, та (або) самостійно укласти договори на оплату послуг з
підприємствами – постачальниками комунальних послуг;
12) строк оренди – 2 роки 364 дні;
13) компенсація переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку платнику оцінки протягом семи календарних днів з дня укладення договору оренди згідно
з наданим договором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо;
14) переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди зобов’язані протягом п’яти робочих днів особисто повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди;
15) основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної плати при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд до конкурсної комісії:
заяву на участь у конкурсі; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру місячної орендної плати; повідомлення про засоби зв’язку з
учасником конкурсу;
відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості
за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство, видану обласним сектором з банкрутства; копії ліцензії та/

або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за
наявності такого);
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку з відміткою державної податкової
служби; копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого);
документи, які підтверджують гарантійний внесок.
розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
116 791,26 грн. гарантійний внесок може бути здійснений шляхом перерахування
коштів на визначений рахунок.
реквізити рахунка для сплати гарантійного внеску для участі у конкурсі: рахунок
№ 37318055009476, банк – дкСУ м. київ, мфо 820172, код за ЄдрпоУ 22527015,
одержувач коштів – рв фдмУ по полтавській області.
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс (конкурсні пропозиції, крім розміру орендної плати), подаються претендентом супровідним листом в окремому запечатаному конверті з написом «на конкурс» з відбитком
печатки учасника конкурсу. кінцевий строк приймання заяв та пропозицій – за три
робочих дні до дати проведення конкурсу.
допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший (базовий) місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті голові конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу. реєстрація учасників конкурсу проводиться секретарем комісії та
завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведений о 10.00 через 10 календарних днів
з дати публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ
по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. небесної Сотні, 1/23, 4-й
поверх, кімн. 404.
контактні телефони: (05322) 2-28-52, 60-81-69.

ПІДСУМКИ
інформація
рв фдму По київській обЛасті Про Підсумки конкурсу
на Право оренди нерухомого державного майна,
що відбувся 17.01.2018

За результатами засідання конкурсної комісії на право оренди приміщення № 168
та частини приміщення № 226 площею 13,0 м2 на третьому поверсі пасажирського
термінала «D» за адресою: київська обл., м. бориспіль, аеропорт, що перебувають на
балансі дп «міжнародний аеропорт «бориспіль», прийнято рішення укласти договір
оренди з єдиним заявником – ПАТ «МАРФІН БАНК» (код за ЄДРПОУ 39013808).
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відомості
приватизації

інформація про оренду військового майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація
кев м. дніПро Про Проведення конкурсу на Право укЛадення
договору оренди державного майна

балансоутримувач: кев м. дніпро.
орган управління: міністерство оборони України.
адреса об’єкта оренди: дніпропетровська обл., новомосковський р-н, смт Черкаське, вул. лісна,18, військове містечко № 3, інв. № 203.
 назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 34,51 м2.
Розмір стартової орендної плати за базовий місяць – жовтень 2017 р., визначений відповідно до методики розрахунку і порядку використання плати за оренду
державного майна, затвердженої постановою кмУ від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та
доповненнями), становить 1 080,00 грн за умови використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів та товарів підакцизної групи.
Основні умови конкурсу:
1. найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати діючу незалежну
оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше 1-го тижня з моменту визнання
його переможцем конкурсу. якщо орендна плата, визначена за новою незалежною
оцінкою, буде вищою ніж орендна плата, надана у пропозиції заявника, то при укладенні договору оренди буде враховано її більше значення.
4. основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. на підтвердження
зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до
державного бюджету протягом 7 днів завдаток в розмірі відсотка місячної базової орендної
плати на рахунковий рахунок державного казначейства за місцем реєстрації заявника.
протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної плати.
завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку
відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди завдаток поверненню
не підлягає.
5. ефективне використання орендованого майна.
6. дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його охорони.
10. забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути
об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу,
та (або) відновити майно та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або
втрати (повної або часткової) об’єкта з вини орендаря.
12. право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди.
13. заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
14. термін дії договору оренди – на 3 роки.
переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта оренди та за інших рівних
умов найбільшу орендну плату за базовий місяць розрахунку.

Конкурс відбудеться в Гвардійському підрозділі КЕВ м. Дніпро за адресою:
Дніпропетровська обл., новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна,
8 через 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації у газеті
«Відомості приватизації».
термін приймання конкурсних пропозицій протягом 15 днів з моменту публікації
цієї інформації у газеті «відомості приватизації».
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення 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) щодо виконання умов конкурсу
та додаткові пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному
учасником конкурсу і завіреному печаткою (за наявності); пропозиції щодо гарантії
сплати орендної плати (завдаток відображається в проекті договору оренди);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; копію документа, що посвідчує 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.
конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «на
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за підписом на зворотньому
боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).
документи приймаються за адресою: дніпропетровська обл., новомосковський
р-н, смт гвардійське, вул. буркіна, 8, кімн. 206.
за додатковою інформацією звертатися за тел. (066) 731-24-31.

інформація
медичного центру «нові санжари» націонаЛьної гвардії
україни Про Проведення конкурсу на Право укЛадення
договору оренди нерухомого військового майна

назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: медичний центр «нові
Санжари» національної гвардії України, адреса: 39300, полтавська обл., новосанжарський р-н, смт нові Санжари, пров. курортний, 44.
 назва об’єкта та його місцезнаходження: склад неопалювальний КЕС (за
ГП літ. М) площею 432,0 м2 на території Медичного центру «нові Санжари» національної гвардії України за адресою: 39300, полтавська обл., новосанжарський
р-н, смт нові Санжари, пров. курортний, 44.
ринкова вартість майна, що передається в оренду, згідно з актом оцінки вартості
військового майна на 31 жовтня 2017 року становить 540 500,00 грн (п’ятсот сорок
тисяч п’ятсот гривень 00 коп.) без пдв.
балансоутримувач об’єкта оренди: медичний центр «нові Санжари» національної гвардії України.
орган, уповноважений управляти майном: національна гвардія України.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – грудень
2017 р. становить 6 885,22 грн (без ПДВ).
мета оренди: розміщення цеху розливу води.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; забезпечення зобов’язань орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата за перший
(базовий) місяць оренди, який вноситься протягом місяця з дня підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; встановити прилади обліку
енерго-, водопостачання, укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; своєчасна сплата орендної плати та відшкодування вартості комунальних послуг; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом
оренди та за прилеглу територію (в разі потреби), на яку орендарю відповідно до

чинного законодавства надається право користування для досягнення мети оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; страхування
орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору оренди на суму,
не меншу ніж зазначена в звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством України; здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна;
зобов’язання орендаря щодо збереження орендованого майна, запобігати його
пошкодженню і псуванню, утримувати майно відповідно до санітарно-гігієнічних,
санітарно-екологічних норм та правил пожежної безпеки; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні,
радіоактивні речовини і матеріали, утримувати майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду; самостійно здійснювати вивіз побутового та
виробничого сміття; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності
на орендоване майно; термін оренди – 5 років з можливістю продовження терміну
дії договору за умови виконання орендарем всіх зобов’язань за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача та погодження органу, уповноваженого
управляти об’єктом оренди; обов’язкове дотримання вимог перепускного режиму
на територію медичного центру.
основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної плати
у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 32-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в Медичному центрі
«нові Санжари» національної гвардії України за адресою: 39300, Полтавська
обл., новосанжарський р-н, смт нові Санжари, пров. Курортний, 44.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії документи, вказані в п. 3.2 порядку та умов проведення конкурсів на право укладення
договорів оренди військового майна, що затверджений наказом фдмУ та моУ від
26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь у конкурсі; 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 (поштова адреса,
контактний та мобільні телефони); у разі потреби в використанні прилеглої території
орендарем для досягнення мети оренди надати потребу в площі необхідної прилеглої
території з обгрунтуванням та вказанням цілей використання;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію
виписки або 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 претендента про те, що стосовно нього не порушено справу
про банкрутство;
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.
заява з документами на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної
плати) подаються у конвертах з написом «для участі в конкурсі оренди» з підписом
уповноваженої особи та відбитком печатки претендента (за згодою та за наявності)
за адресою: 39300, полтавська обл., новосанжарський р-н, смт нові Санжари, пров.
курортний, 44.
кінцевий термін приймання документів – не пізніше ніж за 1 (один) робочий день
до дати проведення конкурсу.
допущені до участі у конкурсі учасники безпосередньо подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати на відкритому засіданні конкурсної
комісії в присутності учасників конкурсу.
телефон для довідок з питань проведення конкурсу (05344) 3-34-73.

департамент оцінки маéна, маéнових
прав та професіéної оціно÷ної
діяльності, т. 200-36-36

КонКУрси з відборУ сУб’єКтів оціно×ної діßлÜності
АПАРАТ ФДМУ
інформація
Про огоЛошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяЛьності

 назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (ПАт) «львівський завод «Автонавантажувач» у кількості
35 096 007 шт., що становить 57,389 % статутного капіталу товариства, що
підлягає продажу відповідно до додатка 10 до розпорядження кабінету міністрів
України від 03.09.2014 № 861-р «деякі питання приватизації» (зі змінами). найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: пат «львівський завод «автонавантажувач»
(код за ЄдрпоУ 05808758). місцезнаходження об’єкта оцінки: юридична адреса:
вул. залізнична, 7, м. львів, 79039; фактичне місцезнаходження майнових активів
товариства: вул. Шевченка, 321, м. львів, 79039; тел. (067) 340-61-55; e-mail:hor81@
meta.ua. мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. телефон
замовника конкурсу (044) 285-12-74. телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85.
електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. види економічної діяльності
(коди квед) пат «львівський завод «автонавантажувач»: 64.20 – діяльність холдингових компаній. кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком пат «львівський завод «автонавантажувач», од.: основних
засобів – 132; нематеріальних активів – 1; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 1; довгострокових фінансових інвестицій – 3. розмір статутного капіталу пат
«львівський завод «автонавантажувач», тис. грн: 15 288,650. балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.06.2017, тис. грн:
основних засобів – 1 045,4; об’єктів незавершених капітальних інвестицій – 115,2;
довгострокових фінансових інвестицій – 12 052,0.
кількість земельних ділянок: 1. розмір земельної ділянки, усього: 12 417,9 м2.
місце розташування земельної ділянки: вул. Шевченка, 321, м. львів (акт на право
постійного користування землею від 28.12.2001). за юридичною адресою: вул. залізнична, 7, м. львів, 79039 об’єкти приватизації та земельні ділянки відсутні. цільове

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
інформація
рв фдму По житомирській обЛасті Про огоЛошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяЛьності, які будуть заЛучені
до Проведення незаЛежної оцінки майна

 об’єкт оцінки № 1: частина коридору на першому навчального корпусу № 2
площею 2,5 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. житомир, вул. пушкінська, 49.
балансоутримувач: житомирський державний університет ім. і. франка (м. житомир,
вул. велика бердичівська, 40). мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області;
платник робіт з оцінки – пат кб «приватбанк».
 об’єкт оцінки № 2: частина вестибуля на першому поверсі навчального
корпусу № 4 площею 3,0 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: м. житомир, велика бердичівська, 40. балансоутримувач: житомирський державний університет
ім. і. франка (м. житомир, вул. велика бердичівська, 40). мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки – рв фдмУ
по житомирській області; платник робіт з оцінки – пат кб «приватбанк».
 об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 70,0 м2 на 1-му поверсі
адміністративної будівлі (літ. А). місцезнаходження об’єкта оцінки: житомирська
обл., м. новоград-волинський, вул. Шевченка, 27. балансоутримувач: новоградволинське управління державної казначейської служби України житомирської області
(житомирська обл., м. новоград-волинський, вул. Шевченка, 27). мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди. дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки –
рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – благодійна організація
«благодійний фонд «майбутнє полісся».
 об’єкт оцінки № 4: площадка для встановлення блочно-модульної котельні
площею 46,35 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: житомирська обл., м. овруч,
вул. Щорса, 5. балансоутримувач: професійно-технічне училище № 35 м. овруч (житомирська обл., м. овруч, вул. Шевченка, 11). мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – пп «теплодар 2».
 об’єкт оцінки № 5: частина димової труби (димаря) котельної площею
18,5 м2 та майданчик площею 7,72 м2. місцезнаходження об’єкта оцінки: житомирська обл., лугинський р-н, с. липники, вул. заводська, 1. балансоутримувач:
державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
(київська обл., м. бровари, вул. гагаріна, 16). мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки – рв фдмУ по житомирській області; платник робіт з оцінки – прат «київстар».
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – положення).
до участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до
нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи рв фдмУ
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призначення земельної ділянки: обслуговування виробничих споруд. правовий режим земельної ділянки: постійне землекористування. нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 5 569,3.
наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
замовник та особа-платник робіт з оцінки – фонд державного майна України
(01133, м. київ, вул. генерала алмазова, 18/9).
процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до положення застосовується фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього напряму 2.1
«оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»; 2.2 «оцінка прав
на об’єкти інтелектуальної власності».
для зарахування балів згідно з положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв,
цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності).
вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках до нього.
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 18.01.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості нежитлових приміщень загальною площею 8269,7 м2, розташованих в дев’ятиповерховій будівлі,
за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8, м. київ, що обліковуються на балансі київського
апеляційного господарського суду, з метою укладення договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Радикал». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. вартість надання послуг з оцінки – 9,4 тис. грн.

по житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

інформація
рв фдму По івано-франківській обЛасті Про огоЛошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяЛьності,
які будуть заЛучені до Проведення незаЛежної оцінки майна

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IнформацIя
рв фдму По закарПатській обЛасті Про огоЛошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяЛьності, які будуть заЛучені
до Проведення незаЛежної оцінки майна

 назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб – вантажопасажирський
автомобіль марки ИЖ 27179, тип кузова загальний легковий, номер шасі (кузова рами) Y6L2717903L001263, реєстраційний номер АО 0364 Сн, 2003 року
випуску. місцезнаходження об’єкта: закарпатська обл., м. тячів, вул. робітнича,
18. найменування балансоутримувача: тячівське об’єднане управління пенсійного
фонду України закарпатської області. мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості ктз з метою його відчуження установою. телефон замовника конкурсу
(03134) 3-34-17. електронна адреса замовника конкурсу: info723@zk.pfu.gov.ua. балансова залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2017: 00,00 грн. дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018 (орієнтовна). замовник
та платник робіт з оцінки: тячівське об’єднане управління пенсійного фонду України
закарпатської області.
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – положення).
до участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «оцінка колісних транспортних засобів».
вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ііі положення. вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у положенні, зокрема у розділах і, іі, ііі, та додатках
до нього. заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
подібними об’єктами до об’єкта оцінки є колісні транспортні засоби для перевезення людей (крім спеціалізованого призначення).
конкурсна документація подається до служби діловодства рв фдмУ по закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313)
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
на конверті потрібно зробити помітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що не перевищують 100 000,00 грн.
конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. київ, вул. генерала алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції фонду державного майна України (вул.
генерала алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 01 лютого 2018 року.
на конверті потрібно зробити відмітку «на конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 07 лютого 2018 року о 14.00.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 15.01.2018, переможцем конкурсу щодо визначення вартості необоротних
активів державного підприємства «вінницький завод «кристал» з метою визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється на базі
державного підприємства, визнано суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ІВ ГРУП».
Строк надання послуг з оцінки – 25 календарних днів. вартість надання послуг
з оцінки – 92,0 тис. грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі автомобіля зіл-157,
що не включена до статутного капіталу ват «Укртелеком», за адресою: 76014, м. іванофранківськ, вул. ребета, 2. мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні.
кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком: автомобіль зіл-157,
реєстраційний номер ат7832аХ, електростанція дизельна, введена в експлуатацію у 1972
році, потужність – 48 квт. наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так/ні): ні.
дата оцінки: 31.01.2018. замовник оцінки – рв фдмУ по івано-франківській області.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду
надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та
оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про
оцінку майна за встановленою формою (відповідно до положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075).
максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця, – 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом фдмУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом фдмУ від
31.12.2015 № 2075). інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформація про оцінювачів,
що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до
надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до закону України «про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
конкурсну документацію слід подавати до канцелярії рв фдмУ по іванофранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по івано-Франківській області
за адресою: м. івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

24 січня 2018 року

8

відомості

№ 8 (1132), 24 січня 2018 року

приватизації

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтованого покриття площею 2,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УТД «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90.
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: ПрАТ «ВФ Україна».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове орендоване приміщення на вул. Івана
Гончара, 51а в м. Здолбунів площею 26,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Комунальне підприємство Міське будинкоуправління. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Івана Гончара, 51а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості з метою відчуження об’єкта комунальної
власності шляхом викупу, у т. ч. визначення вартості компенсації невід’ємних поліпшень. Телефон замовника конкурсу (0365) 22-21-31. Телефакс замовника конкурсу
(0365) 22-21-31. Електронна адреса замовника конкурсу: miskrada@ukr.net. Замовник робіт з оцінки: Здолбунівська міська рада (35700, Рівненська обл., м. Здолбунів,
вул. В. Жука, 1). Платник робіт з оцінки: ФОП Сахнюк Н. А. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
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’єктів 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 слід подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться в
конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку яко-го 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).
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.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів

2 Частина приміщення загального користування площею 2,0 м2 на першому поверсі
гуртожитку № 2 за адресою: вул. Замонастирська, 18, м. Тернопіль, що перебуває
на балансі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя

31.01.18 31.01.18
Ринкова Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення загального користування площею 6,0 м2 на першому поверсі
ФОП Шуляр
гуртожитку № 1 за адресою: вул. Шептицького, 13, м. Тернопіль, що перебуває
Олег Володина балансі Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя
мирович
ФОП Шуляр
Олег Володимирович

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з
оцінки об’єктів № 1, 2 яких не перевищує 2 400,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – приміщення,
частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв,
пунктів пралень самообслуговування, телекомунікаційного обладнання.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 I. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: їдальня з теплицею, що перебуває на балансі ПАТ
«Весотра-Харків» разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є. Балансоутримувач: ПАТ
«Весотра-Харків». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
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активів) (відомості про об’єкт) будівля – їдальня з теплицею, розташована в триповерховому будинку. Фундамент – бетон, стіни – цегла, перекриття – залізобетон. Площа
забудови – 500,0 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: станом на 31.12.2017 становить 362,00
тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Харківський
р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна, 8є. Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,0700 га.
Кадастровий номер земельної ділянки (ділянок): 6325157900:00:004:0122. Цільове
призначення земельної ділянки (ділянок): для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, землі промислові,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для обслуговування
об’єкта незавершеного будівництва – їдальні з теплицею. Правовий режим земельної
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що не
перевищує 9,2 тис. грн. Строк виконання робіт становить 15 днів.
 II. Об’єкти оренди.
оцінки, площа, місцезнаходжен№ Найменування об’єктабалансоутримувач
(назва, код за Дата оцінки
з/п ня (індекс, адреса),
ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Частина вестибуля на другому поверсі 5-поверхового
учбового корпусу «В» загальною площею 5,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що перебуває
на балансі Харківського національного педагогічного
університету ім. Г. С. Сковороди, 02125585
2 Частина внутрішніх стін з 1-го до 9-го поверху 9-повер
хової будівлі гуртожитку загальною площею 24,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 50б,
що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, 011566330,
тел. (057) 337-85-35, 3368979
3 Частина внутрішніх стін з 1-го до 5-го поверху
5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
24,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська,
28, що перебуває на балансі Харківського державного
університету харчування та торгівлі, 011566330, тел.:
(057) 337-85-35, 336-89-79
4 Частина покрівлі 4-поверхової нежитлової будівлі пожежного депо, літ. А-4, інв. № 1013100011, реєстровий номер 38631015.22.ШХРСЮЖ038, загальною площею 30,53 м2 за адресою: м. Харків, вул. Зоряна, 52,
що перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Харківській
області, 38631015, тел. (057) 739-32-75
5 Частина покрівлі 3-поверхової нежитлової будівлі
пожежного депо, літ. А-3, інв. № 1013100188, реєст
ровий номер 38631015.58.ШХРСЮЖ105, загальною
площею 24,32 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, 132а, що перебуває на балансі ГУ ДСНС України
у Харківській області, 38631015, тел. (057) 739-32-75
6 Нежитлові приміщення та естакада загальною площею
2 737,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Борзий, 7, балансоутримувач відсутній
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Інформація
про замовника/платника
Визначення вартос- ФОП Тіхоті об’єкта з метою ненко С. С.
продовження договору оренди
Мета проведення
оцінки

Визначення вартос- ТОВ «Студті об’єкта оренди з нет телеметою передачі в ком»
оренду
Визначення вартос- ТОВ «Студті об’єкта оренди з нет телеметою передачі в ком»
оренду

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Визначення вартос- ПрАТ «Київті об’єкта оренди з стар»
метою передачі в
оренду
Визначення вартос- ПрАТ «Київті об’єкта оренди з стар»
метою передачі в
оренду

Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
7 Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі
На дату
Визначення вартос6-поверхового головного учбового корпусу, літ. А-6,
укладення ті об’єкта оренди з
інв. № 10300001001, пам’ятки архітектури, загальною договору на метою передачі в
площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 40, проведення оренду
що перебуває на балансі Харківського національного
незалежної
університету будівництва та архітектури, 02071174,
оцінки
тел. (057) 700-02-50
8 Нежитлові приміщення:
На дату
Визначення вартоскімн. № 7, № 10 (згідно з техпаспортом кабінети) на 1-му укладення ті об’єкта оренди з
поверсі виробничого будинку, літ. «И-2», інв. № 890, задоговору на метою передачі в
гальною площею 41,2 м2;
проведення оренду
кімн. № 6 (згідно з техпаспортом цех посуду), кімн. № 3
незалежної
(згідно з техпаспортом склад), кімн. № 34 (згідно з техоцінки
паспортом компресорна) на 1-му поверсі виробничого будинку, літ. «П-2», інв. № 424, загальною площею 420,1 м2,
реєстровий № 3585, загальною площею 461,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківське промислово-торгівельне
підприємство», 38494092, тел. (057) 719-11-10

УВП «Конвектор»
ХМГОІ «Креавіта»
ФОП Чубукова В. В.

ТОВ «ВКФ
«Фабрика
швидкого
різу»

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають
до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій
щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому
конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії актів прийманняпередавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із
заповненою інформацією відносно 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).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у III кварталі 2017 р.» та
з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: 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), – 2,4 тис. грн; комплексу будівель та споруд – 10,0 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 7,3 тис. грн; цілісного майнового
комплексу – 45, 2 тис. грн; необоротних активів – 31, 5 тис. грн; об’єкта аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10 000,0 м2 (1
га) – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,1 тис. грн; земельної ділянки площею
до 10 000,0 м2 (1 га) – 2,9 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 5, 0
тис. грн; гідротехнічні споруди – 8, 8 тис. грн; пакета акцій – 35,0 тис. 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. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів
для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної
документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

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: будівля прохідної загальною площею 50,2 м2.
Балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Подільський центр професійнотехнічної освіти». Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського, 2а, м. Кам’янецьПодільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ПП «Гран – Поділля». Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: будівлі та частини будівель (торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: частина коридору площею 2,0 м2 на першому
поверсі будівлі. Балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Західно-Окружна, 11/1, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ФОП Галайко Олена Анатоліївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:
приміщення та частини приміщень (торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення на першому поверсі адмінбудинку
(А1) загальною площею 53,7 м2 (у т. ч. 3,5 м2 – площа загального користування),
приміщення гаража (В1) площею 49,3 м2 та приміщення гаража (Є1) площею
30,3 м2. Балансоутримувач – Теофіпольська районна державна лікарня ветеринарної
медицини. Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 63, смт Теофіполь, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.01.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Федорчак Андрій Олегович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення (нерухомість комплексного використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: група інвентарних об’єктів у складі: будівля прохідної НС – 1 загальною площею 42,0 м2; будівля прохідної НС – 2 загальною площею
49,0 м2, будівля насосної станції 1-го підйому загальною площею 120,8 м2, будівля
Над номером працювали:

О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Л. П. Пюра (дополіграфічна підготовка)

насосної станції 2-го підйому загальною площею 131,5 м2 та будівля розподільчого
устаткування площею 161,9 м2. Балансоутримувач – Кам’янець-Подільське міжрай
онне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 36
а, с. Гораївка, Кам’янець-Подільський р-н, 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 – 31.12.2017.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ «Водограй-Плюс». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі та
групи будівель (нерухомість виробничо-складського призначення).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання
послуг з оцінки об’єктів № 1 – 3, що не перевищують 2,4 тис. грн, та з оцінки об’єкта
№ 4, що не перевищують 10,00 тис. грн.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на виконання робіт з
оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення
(за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення,
додаток 2 до Положення); 3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому
запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі 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, організаційнодокументального, 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 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

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

 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 67,64 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Срібнянському районі
Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:Чернігівська обл., смт Срібне,
вул. Незалежності, 5. Платник робіт з оцінки: філія «Чернігівське регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк». Замовник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру,
43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості
для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Максимальна
вартість послуг – 2 200,00 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, 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’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких 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 виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект». Вид економічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн станом 30.09.2016. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 07 лютого 2018 року об 11.15 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 10 000,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 07 лютого 2018 року об 11.30 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 10 000,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без земельної
ділянки. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «Гудок» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком:
основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ. Б) – 1 391,1 м2,
гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ.
Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів:
762 776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2018.
Конкурс відбудеться 07 лютого 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що перевищують 5 000,00 грн.
Документи приймаються до 12.00 01 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться «07»
лютого 2018 року», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
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 чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в 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.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Адреса редакції:

Віддруковано:

Передплатний індекс

Фонд державного майна України,
вул. Генерала Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047

22437

Загальний тираж 6 400

Зам. 3049006

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

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

