Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 89 (1109)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про конкурс з повторного
продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика», що не відбувся
Призначений на 8 листопада 2017 року конкурс з повторного продажу пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988), яке знаходиться за адресою: вул. Заводська,1,
смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556, інформаційне повідомлення про проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» від 9 жовтня 2017 року № 79 (1099), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту
на пакет акцій.
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офіційне видання Фонду
державного майна України

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єктів державної власності
1. Назва об’єкта: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною
площею 151,4 м2; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею
1 164,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одно-двоповерхова будівля загальною площею 1 554,4 м2,
у т. ч.: колишній цех розливу горілки (літ. «Т») загальною площею 238,5 м2, 1994
року побудови; колишній відділ приготування горілки (літ. «Т1») загальною площею
151,4 м2, 1994 року побудови; колишній цех виноробства (літ. «Т2») загальною площею 1 164,5 м2, 1951 року побудови, перебуває в задовільному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 2 563,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1364. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної
охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 2 165 279,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 1 890 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 274 887,00 грн.
ПДВ – 433 055,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 598 334,80
грн, у т. ч.: вартість будівель – 2 268 470,40 грн, вартість земельної ділянки –
329 864,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 25 983,35 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 сумі 259 833,48 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 – 04.12.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
2. Назва об’єкта: будівля колишнього цеху розливу вина (літ. «Б») з підвалом
(літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 22007, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука, 21.
Зберігач: ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт», код за ЄДРПОУ 35797976,
адреса: 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Північна, 44.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля колишнього цеху розливу вина (літ.
«Б») з підвалом (літ. «П/Б») загальною площею 1 127,4 м2, 1956 року побудови.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 1 437,0 м2, кадастровий номер 0510900000:00:001:1362. Цільове призначення: виділена для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд,
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, код цільового
використання 11.02. Земельна ділянка розташована в другій зоні округу санітарної
охоронної зони курортів м. Хмільника (зона обмежень). Проїзд до об’єкта здійснюється на умовах договору-сервітуту з вулиці Столярчука через ворота ПрАТ
«Агрокомплекс «Хмільникпродукт».
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 133 037,00 грн, у т. ч.: вартість
будівель – 941 320,00 грн, вартість земельної ділянки – 191 717,00 грн.
ПДВ – 226 607,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 359 644,40
грн, у т. ч.: вартість будівель – 1 129 584,00 грн, вартість земельної ділянки –
230 060,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати в повному
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі;
використовувати земельну ділянку з урахуванням обмежень, встановлених ст. 32
Закону України «Про курорти».
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 13 596,44 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 сумі 135 964,44 грн, що становлять 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 – 04.12.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 08.12.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до 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. 24, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.

Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ до
приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим покриттям для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні плити,
покрівля – шифер, підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні, внутрішнє
оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні комунікації – автономне опалення, електропостачання в неробочому стані.
Дата будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 67 296,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 30 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів, що перебувала на балансі ВАТ «Комунар», у складі: 30-тонна вагова, пожежне водоймище, шлакобетонна огорожа
(разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, смт Дунаївці,
вул. Соборності, 4а.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: 30-тонна вагова загальною площею 69,4 м2 з автомобільними вагами 1983 року побудови, пожежне водоймище ємністю 100,0 м3 1983
року побудови, шлакобетонна огорожа довжиною 64 пог. м з металевими воротами
1983 року побудови. Відстань до зупинки автотранспорту – 1,6 км, до залізничного
вокзалу – 1,6 км, до адміністративного центру – 1,5 км.
Земельна ділянка: 0,2597 га. Кадастровий номер 6821855300:00:001:0080.
Цільове призначення: 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.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 163 885,00 грн,
у т. ч.: земельна ділянка – 93 492,00 грн, об’єкт – 70 393,00 грн.
ПДВ – 32 777,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 196 662,00
грн.
Сума грошових коштів в розмірі 19 666,20 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 18 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 14.12.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржi на електронну адресу: www.uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
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Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області
за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля,
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м. Фундаменти бетонні; стіни – сандвіч-панелі по металевому каркасу, в середині цегляні;
перегородки цегляні; перекриття – металопрофіль по металевому каркасу; дах –
двосхилий; покрівля – профнастил; підлога бетонна; вікна дерев’яні, всі закладені
цеглою; внутрішні двері відсутні; ворота – сандвіч панелі по металевому каркасу.
Інженерне забезпечення підведене до будівлі, потребує капітального ремонту.
Будівля розташована на території колишнього ЗАТ, не використовується за
призначенням, відстань від прохідної – орієнтовно 1,0 км. Поруч з будівлею розташована бетонна огорожа, за нею проходить залізнична вітка.

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
24-квартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. Червоної, 57б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: 3-поверхова будівля
з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та лоджії частково
розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато
у 1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 502 100,00 грн, ПДВ – 300 420,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 30 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – одноквартирного
житлового будинку № 1 (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.

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

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – їдальні з обладнанням
Назва об’єкта: їдальня з обладнанням.
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлові приміщення їдальні
загальною площею 181,4 м2 на 2-му поверсі в літ «Г», рік побудови – 1973, обладнання (шафа холодильна – 2 од., роки випуску – 1980 та 1992; електросковорода,
рік випуску – 1980; плита електрична, рік випуску – 1980; електронагрівач, рік випуску – 1980; холодильник «Апшерон», рік випуску – 1982).
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
3. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 19 584,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 16 320,00 грн; ПДВ – 3 264,00 грн.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 958,40 грн, що становить 10 % (десять відсотків) від
початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за

13 листопада 2017 року

Фізичний знос об’єкта – 41 %. Загальний фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 149 900,00 грн, ПДВ – 29 980,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 179 880,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації об’єкта
приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої території в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта 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 № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 17 988,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 року, час початку торгів

(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 на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472) 37-26-61,
час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою фундамент стрічковий монолітний бетонний, який слугує стінами підвалу висотою
2,3 м. Фундамент облаштований під розміщення підвалу на три приміщення. Поруч з фундаментом знаходяться залишки керамзитобетонних стін будинку. Ґрунт
виїмки будівельного котловану не вивозився, розміщений в межах земельної ділянки, на площі 550,0 м2. Будівництво об’єкта розпочато у 1983 році. Будівництво
не завершено і припинено в 1989 році через брак коштів. Проектна документація
не збереглася. Інженерні мережі до будівництва не підведені.
Об’єкт розташований в південній периферійній частині населеного пункту,
має пішохідну та автотранспортну доступність. Вулиця має тверде покриття, забезпечена такими інженерними комунікаціями: електрифікація, газифікація, централізоване водопостачання.
На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не проводились.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа забудованої земельної ділянки – 1 224,0 м2, у т. ч. під будівлею – 107,0 м2. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта незавершеного будівництва – 1,00 грн, ціна
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, –
12 534,00 грн. ПДВ – 2 507,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з
урахуванням ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта незавершеного будівництва – 1,20 грн, ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 15 040,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом трьох
років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час розбирання об’єкта;
3. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вноситься на р/р № 37189500900001, МФО
837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ
ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 30 листопада 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 04 грудня 2017 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.092015 за № 1147/27592, зі
змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

Адреса: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10.
Балансоутримувач: ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля із силікатної цегли на чотири
входи загальною площею 363,64 м2 (корисна – 298,5 м2). Фундамент будівлі виконано із бетонних блоків в два ряди. Будівля складається з двох приміщень:
лазні розміром 15,6 х 14 м та пральні розміром 14,5 х 16 м, які примикають одне
до одного з уступом. Дах будівлі шатровий, вкритий шифером. Над віконними
прорізами закладені віконні перемички. До лазні примикає прибудова басейну із
силікатної цегли, який частково перекритий бетонними плитами, без даху (розміром 5 х 5 м) на фундаменті із бетонних блоків в 4 ряди. Санітарно-технічні та
електричні пристрої відсутні.
Територія не огороджена, комунікації до будівлі не підведені, на вулиці проходять електрична мережа, газопровід та водопровід, але дані про їх потужність
і можливість підключення відсутні. Під’їзна дорога ґрунтова.
Відомості про земельну ділянку: площа– 0,1545 га. Кадастровий номер
7421755700:01:002:0416. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови. Вид використання: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
69 001,62 грн, у т.ч. ціна земельної ділянки без урахування ПДВ – 30 343,80 грн,
об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 38 657,82 грн. ПДВ –
13 800,32 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ –
82 801,94 грн, у т. ч. вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 36 412,56 грн,
об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 46 389,38 грн.
Умови продажу об’єкта:
завершення будівництва ОНБ без збереження профілю протягом 5 років з
моменту підписання акта приймання-передачі; подальше використання ОНБ покупець визначає 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 незавершеного будівництва 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 8 280,19 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 області, МФО 853592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 30 листопада 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 04 грудня 2017 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 ФДМУ 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.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Українській універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) в РВ
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел (0462) 67-63-02.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва – лазні-пральні
на 20 місць (разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: незавершене будівництво лазні-пральні на 20 місць разом із
земельною ділянкою, на якій він розташований.

методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 08 грудня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 04 грудня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – медпункту з обладнанням
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ
01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А), знаходяться в одноповерховій, окремо
розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. Фундамент – бутові стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття – дерев’яні балки, дощатий
настил, дранка; покрівля – азбестоцементні листи по дерев’яній обрешітці; двері
дерев’яні; вікна дерев’яні, металеві решітки. До будівлі підведені, але відключені заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації, електропостачання.
Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35 %,
санітарно-технічний стан задовільний.

Обладнання в кількості 13 од.: апарат УВЧ, 1989 року; зуболікувальне крісло,
1963 року; апарат УВЧ бб, 1964 року; опромінювач комбінований КС-04, 1973 року;
опромінювач комбінований КС-04, 1964 року; апарат СНІМ-1, 1972 року; інгалятор
АЦ-1, 1973 року; апарат УВЧ-30, 1973 року; апарат Дорсенваля, 1977 року; бормашина БЗС-30-2, 1985 року; помост для штанг (2 од.), 1988 року; тренажер-змійовик,
1986 року; килимове покриття, 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 35 211,00 грн, ПДВ – 7 042,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 225,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 грудня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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,
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що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – клубу з обладнанням
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи – виходи. До складу об’єкта
входять: приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2,
приміщення № 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт
розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 од.: підсилювач «Родіна-І», 1980 року; баян «Ростов», 1977 року; підсилювач УЕМІ (2 од.), 1985 року; саксофон з набором, 1979
року; електрогітара БАС, 1985 року; установка ударна, 1985 року; підсилювач

УА-4, 1985 року; електроніка 11, 1985 року; магнітофон «Комета 212-1», 1985
року; телевізор «Електрон» Ц275, 1986 року; підсилювач «Арта», 1986 року;
електробаян «Мечта-2», 1990 року; підсилювач УП-001-Стерео, 1990 року; підсилювач Том 1201, 1990 року; магнітофон «Соната», 1980 року. Обладнання в
неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 97 245,00 грн, ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта
приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 грудня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50) 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 з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
(проект)
Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсного відбору операторів електронних майданчиків
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 липня 2017 року № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963,
з метою проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», що додається.
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту продажу Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому
порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду
відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсного відбору операторів
електронних майданчиків з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі»
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі», затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 19 липня 2017 року № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963.
2. Положення визначає умови і порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» (далі – конкурсний
відбір операторів).
3. Конкурсний відбір операторів здійснюється Робочою групою з проведення
конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»
(далі – Робоча група).
4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
конкурсні вимоги – критерії, яким повинен відповідати учасник конкурсного
відбору операторів;
конкурсна документація – заява про участь у конкурсному відборі операторів у
довільній формі, підтвердні документи, які подаються учасниками конкурсного відбору операторів до Фонду державного майна України на розгляд Робочій групі;
публічний портал ProZorro. Продажі – інформаційний ресурс в мережі Інтернет
за адресою www. prozorro.sale;
учасник конкурсного відбору операторів – юридична особа, яка зареєстрована
в установленому законодавством порядку на території України, має намір прийняти
участь у конкурсному відборі операторів та подала конкурсну документацію для
участі в ньому до Фонду державного майна України.
Терміни «адміністратор», «електронна торгова система», «оператор електронного майданчика» вживаються у значеннях, наведених у Порядку проведення
пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», затвердженому наказом Фонду від
19 липня 2017 року № 1143, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06
вересня 2017 року за № 1095/30963 (далі – Порядок), термін «пов’язані особи» –
у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.
ІІ. Склад, порядок створення Робочої групи
та її повноваження
1. Для організації та проведення конкурсного відбору Фондом державного
майна України (далі – Фонд) створюється Робоча група, до складу якої входять
представники Фонду, а також представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України та Антимонопольного комітету
України (далі – Комітет) за їх згодою.
Робоча група створюється у кількості не менше 5 осіб.
2. Робоча група є тимчасовим колегіальним органом.
Діяльність Робочої групи припиняється після завершення пілотного проекту.
3. Фонд направляє до Мінекономрозвитку, Мін’юсту та Комітету письмові запити щодо надання кандидатур до складу Робочої групи.
У десятиденний строк з дати одержання запиту Фонду Мінекономрозвитку,
Мін’юст та Комітет направляють до Фонду відомості про кандидатури до складу Робочої групи (прізвища, імена та по батькові, посади, контактні телефони, факси).
4. Склад Робочої групи затверджується наказом Фонду. Крім основного складу
Робочої групи у наказі зазначаються також фахівці, які включаються до додаткового
складу Робочої групи і яким доручається виконувати обов’язки у разі відсутності
членів Робочої групи з основного складу.
Зміни до складу Робочої групи вносяться наказом Фонду.
Голова Робочої групи, його заступник та секретар обираються на першому
засіданні Робочої групи.
5. На час роботи в Робочій групі за її членами зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток згідно із законодавством України.
6. До основних повноважень Робочої групи належать:
підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсного відбору операторів;
розгляд наданої учасниками конкурсного відбору операторів (далі – учасники)
конкурсної документації з метою з’ясування її відповідності конкурсним вимогам,
повноти та своєчасності її подання;
складання списку операторів електронних майданчиків (далі – Список операторів), з якими Фондом, його регіональними відділеннями будуть укладені договори про продаж об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі»;
прийняття рішень про виключення оператора електронного майданчика зі
Списку операторів;
ведення протоколів засідань Робочої групи.
ІІІ. Порядок роботи
Робочої групи
1. Очолює Робочу групу та організовує її роботу голова Робочої групи.
За відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови.
2. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання.
3. Усі рішення Робочої групи приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
4. Засідання Робочої групи є правоможним за умови участі в ньому не менш
як двох третин складу її членів.
5. Кожен член Робочої групи має один голос при прийнятті рішень. Рішення
Робочої групи приймаються простою більшістю голосів членів Робочої групи, які
були присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови Робочої
групи є вирішальним.
6. За результатами засідання Робочої групи складаються протоколи, які підписуються всіма членами Робочої групи, присутніми на засіданні.
7. Секретар Робочої групи:
забезпечує підготовку матеріалів для розгляду Робочою групою;
забезпечує виконання доручень голови Робочої групи;
забезпечує підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань Робочої групи.
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8. Члени Робочої групи зобов’язані брати участь у роботі Робочої групи.
9. Робоча група має право запрошувати учасника або уповноважену ним особу
на засідання Робочої групи для надання роз’яснень з питань, які виникли у Робочої
групи під час розгляду його конкурсної документації.
IV. Підготовка до проведення
конкурсного відбору операторів
1. Інформаційне повідомлення про проведення конкурсного відбору операторів публікується в офіційному друкованому виданні державних органів приватизації – додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газеті
«Відомості приватизації» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду, а
також на публічному порталі ProZorro. Продажі.
2. Зазначена інформація публікується не менш ніж за тридцять календарних днів
до дати проведення конкурсного відбору операторів та повинна містити:
місце проведення конкурсного відбору операторів;
перелік документів, які подаються у складі конкурсної документації;
конкурсні вимоги до учасників конкурсного відбору операторів;
кінцевий строк подання операторами електронних майданчиків заявок до адміністратора щодо отримання листа-підтвердження про проходження учасником
тестування електронного майданчика на відповідність технічним вимогам ЕТС,
який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дати публікації інформації про
проведення конкурсного відбору операторів (оголошення);
кінцевий строк прийняття конкурсної документації;
дату і час проведення конкурсного відбору операторів;
номери телефонів для довідок.
3. До участі у конкурсному відборі операторів допускаються юридичні особи, які
зареєстровані в установленому законодавством порядку на території України.
4. Конкурсна документація направляється учасником до Фонду супроводжувальним листом.
Датою подання конкурсної документації вважається дата її реєстрації відповідним структурним підрозділом Фонду, до повноважень якого належить реєстрація
вхідної кореспонденції.
Приймання конкурсної документації починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсного відбору операторів і закінчується за три робочих дні до дати проведення конкурсного відбору операторів.
5. Конкурсна документація складається державною мовою. Складені іноземною
мовою документи, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені та легалізовані в установленому порядку.
6. До складу конкурсної документації включається заява про участь у конкурсному відборі операторів у довільній формі та підтвердні документи, які подаються
учасниками конкурсного відбору операторів та підтверджують його відповідність
конкурсним вимогам.
7. Документи, що входять до складу конкурсної документації та подаються
учасником конкурсного відбору операторів, мають бути пронумеровані та підписані керівником або уповноваженою ним особою. До пакета документів обов’язково
має бути наданий опис документів, що подаються.
8. У заяві про участь у конкурсному відборі оператора зазначаються такі відомості:
повне найменування юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові керівника,
його паспортні дані, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
банківські реквізити юридичної особи;
контактна інформація: номер телефону, факсу, е-mail, адреса для листування.
9. Підтвердними документами є:
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
лист-підтвердження від адміністратора про проходження тестування електрон
ного майданчика учасника на відповідність технічним вимогам ЕТС;
документи, що підтверджують право учасника на використання електронного майданчика;
документи, що підтверджують досвід роботи з організації та проведення аукціонів з продажу майна (завірені копії договорів, актів тощо);
повну інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, стосовно осіб, які входять до складу засновників учасника;
інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції» щодо учасника або пов’язаної з ним особи, їх засновників, у тому
числі фізичних осіб – кінцевих власників (у довільній формі).
10. Робоча група не допускає учасника до участі у конкурсному відборі операторів у таких випадках:
конкурсна документація подана з порушенням вимог, зазначених у пунктах
4 – 9 цього розділу;
конкурсна документація подана після закінчення встановленого кінцевого строку подання. У такому випадку конкурсна документація Робочою групою не розкривається і повертається учасникам, які її подали, засобами поштового зв’язку.
11. Учасники несуть відповідальність за достовірність та повноту поданих документів та інформації.
V. Конкурсний відбір
операторів
1. При проведенні конкурсного відбору операторів до учасників встановлюються такі конкурсні вимоги:
наявність підтвердження адміністратором проходження учасником тестування
електронного майданчика на відповідність технічним вимогам ЕТС;
наявність не менш як одного року досвіду роботи з організації та проведення
аукціонів з продажу майна;
учасник не перебуває у процедурі банкрутства або ліквідації;
осіб, які входять до складу засновників учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
до складу засновників учасника або пов’язаної з ним особи не входять особи,
до яких застосовані санкції відповідно до законодавства.
2. Члени Робочої групи розглядають подану учасниками конкурсну документацію на предмет її відповідності конкурсним вимогам.
3. Учасники, конкурсна документація яких повністю відповідає усім конкурсним
вимогам, вносяться до Списку операторів, з якими Фондом, його регіональними
відділеннями будуть укладені договори про продаж об’єктів малої приватизації із
застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Учасники, конкурсна документація яких не відповідає встановленим конкурсним вимогам, не вносяться до Списку операторів.
Рішення про відмову у внесенні учасників до Списку операторів з обов’язковим
обґрунтуванням такої відмови приймає Робоча група.
4. Після закінчення засідання Робочою групою складається протокол, у якому
відображаються такі відомості: результати розгляду конкурсної документації учасників, відомості про учасників та результати відбору.
5. Протоколи про проведення конкурсного відбору операторів затверджуються наказом Фонду протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання
Робочої групи.
6. Інформація про результати конкурсного відбору операторів оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Фонду та на публічному порталі ProZorro. Продажі.
7. Інформація про результати конкурсного відбору операторів протягом п’яти
робочих днів з дати затвердження Фондом результатів конкурсного відбору операторів доводиться письмово всім учасникам.
У разі відмови у внесенні учасника до Списку операторів такому учаснику надсилається лист, в якому наводяться підстави такої відмови.
8. З учасниками, які пройшли конкурсний відбір, Фондом, його регіональними
відділеннями укладаються договори про продаж об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Договір про продаж об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі» складається на підставі примірного договору, рекомендованого Фондом.

VІ. Виключення
зі Списку операторів
1. У разі виявлення фактів недотримання оператором електронного майданчика
вимог Порядку та/або у разі невиконання чи неналежного виконання умов договорів про продаж об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі», а також отримання повідомлення адміністратора про
припинення доступу оператора електронного майданчика до електронної торгової
системи, Робоча група розглядає питання щодо виключення такого оператора зі
Списку операторів.
Рішення про виключення оператора електронного майданчика зі Списку операторів приймається на засіданні Робочої групи та оформлюється протоколом.
2. Інформація про виключення оператора електронного майданчика зі Списку
операторів надсилається відповідній особі, щодо якої прийнято рішення про виключення зі Списку операторів, та адміністратору протягом трьох робочих днів
після прийняття відповідного рішення про виключення оператора електронного
майданчика зі Списку операторів.
3. Після затвердження Фондом протоколу про виключення оператора електронного майданчика зі Списку операторів протягом трьох робочих днів:
Фонд виключає такого оператора зі Списку операторів;
адміністратор припиняє доступ такого оператора до електронної торгової
системи;
Фонд на офіційному веб-сайті, а адміністратор на публічному порталі ProZorro
оприлюднюють інформацію про виключення оператора електронного майданчика
зі Списку операторів.
4. Після виключення оператора електронного майданчика зі Списку операторів із зазначеним оператором договори про продаж об’єктів малої приватизації
із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» припиняють
свою дію.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсного відбору операторів електронних майданчиків
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення
про порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі» (далі – проект нормативно-правового акта) розроблено відповідно до Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів
малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.
Продажі», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 19 липня 2017 року № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня
2017 року за № 1095/30963.
2. Мета і шляхи її досягнення
Головною метою прийняття проекта нормативно-правового акта є запровадження порядку проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» з метою реалізації пілотного проекту з продажу
об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі».
3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: Закон
України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закон України «Про санкції», Закон України «Про запобігання корупції», наказ
Фонду державного майна України від 19 липня 2017 року № 1143 «Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із
застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекта нормативно-правового акта постанови Кабінету Міністрів
України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, матеріальних та
інших витрат.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект нормативно-правового акта потребує погодження із Антимонопольним
комітетом України, Державною регуляторною службою України, а також підлягає
державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку
адміністративно-територіальних одиниць і не впливає на регіональний розвиток.
61. Запобігання дискримінації
Проект нормативно-правового акта не містить ознак дискримінації.
7. Запобігання корупції
Проект нормативно-правового акта не містить ризиків вчинення корупційних
правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект нормативно-правового акта підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» з метою отримання пропозицій та зауважень громадськості.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект нормативно-правового акта не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Проект нормативно-правового акта відповідно до Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підлягає погодженню Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекта нормативно-правового акта не впливає на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекта нормативно-правового акта дасть змогу запровадити порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro. Продажі» з метою реалізації пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі».

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсного відбору операторів електронних майданчиків
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»
І. Визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних
майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі» (далі – проект наказу) розроблено відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку проведення
пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», затвердженого наказом Фонду
державного майна України від 19 липня 2017 року № 1143, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963, з метою
запровадження та реалізації пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro. Продажі».
На сьогодні у сфері приватизації об’єктів малої приватизації спостерігаються
такі проблеми:
низький попит на об’єкти малої приватизації, в тому числі низька заінтересованість іноземних інвесторів, відсутність заяв на участь в аукціонах з продажу;
обмежене коло потенційних покупців та відповідно обмежений фінансовий
ресурс, який міг би бути вкладений ними в економіку України.
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Електронна торгова система «ProZorro. Продажі», яка створена за принципами
електронної системи закупівель ProZorro, показала свою прозорість та ефективність, працюючи у сфері продажу активів (майна) неплатоспроможних банків.
Відповідно до п. 5 розділу І Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro. Продажі», затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 19 липня 2017 року № 1143 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 року за № 1095/30963, оператор електронного майданчика
(далі – оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законодавством порядку на території України, яка обирається Фондом за результатами
конкурсного відбору.
Проект наказу розроблено Фондом державного майна України з метою запровадження порядку проведення конкурсного відбору операторів електронних
майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі» для можливості реалізації пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Групи, на які проект наказу справляє вплив
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Вигоди
Відсутність витрат на проведення
рекламних заходів, пов’язаних
з пошуком потенційних покупців
об’єктів малої приватизації

Витрати
Невзяття участі у пілотному проекті з продажу
об’єктів малої приватизації з використанням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі», втрата винагороди у розмірі 1% ціни
продажу об’єкта малої приватизації
Отримання винагороди у розмірі Витрати, пов’язані з проведенням рекламних
1% ціни продажу об’єкта малої заходів щодо пошуку потенційних покупців
приватизації
об’єктів малої приватизації

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, наведено в додатку 1.
Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо
оцінки впливу регулювання.
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання як
суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання
яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником із залученням громадської організації «Transparency International Україна» у період з
01.01.2017 до 01.10.2017.
ПорядКількість
ковий
учасників
Вид консультацій
Основні результати консультацій
номер
консультацій
1 Збір статистичних даних гро40
Проведено громадською організацією «Transparency
мадською організацією «TransInternational Україна» шляхом аналізу інформації,
parency International Україна»
наданої операторами торгів – електронними майданчиками
2 Обстеження шляхом надси40
Громадською організацією «Transparency Internaлання запитів до операторів
tional Україна» отримано інформацію щодо операторгів
торів торгів
3 Опитування операторів
40
Отримано інформацію щодо потреб у змінах
торгів
в нормативній базі для можливості вдосконалення
процедури продажу об’єктів малої приватизації. Виявлено проблеми щодо чинного способу
регулювання
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти малого підприємництва виявлять
інтерес до участі в аукціонах з продажу об’єктів малої приватизації в електронній
формі із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» як потенційні покупці, не вбачається можливим, тому вимірювання впливу регулювання не надається.
3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання для участі в аукціонах з продажу об’єктів малої приватизації
в електронній формі із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.
Продажі».
Оскільки неможливо спрогнозувати кількість об’єктів, які будуть запропоновані
до продажу протягом року, а також кількість суб’єктів малого підприємництва, які
братимуть участь у приватизації протягом року, кількість процедур за рік, витрати
на виконання вимог регулювання надаються, враховуючи розрахунок на одного
суб’єкта малого підприємництва.
Порядковий
номер

Найменування оцінки

У перший рік (старто- Періодичні Витрати
вий рік впровадження (за наступ- за два
регулювання)
ний рік)
роки

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємництва щодо виконання регулювання
Вартість робіт розрахована згідно з установленими Державним бюджетом України на 2017 рік показниками мінімальної заробітної плати (3200:21:8 = 19,04)
1

Процедура отримання первинної інформації про
вимоги регулювання – інформації про проведення
відбору
Формула:
(витрати часу на пошук інформації Х вартість часу
суб’єкта малого підприємництва)
1 год. х 19,04 грн

2

Процедури організації виконання:

2.1

Подання заяви про участь у конкурсному відборі та
документів до неї
Формула:
(витрати часу на підготовку документів Х вартість
часу суб’єкта малого підприємництва)
2 год. х 19,04 грн

19,04

19,04

38,08

38,08

38,08

76,16

13 листопада 2017 року

Найменування оцінки

2.2

Розгляд робочою групою поданих документів
Формула:
(витрати часу на очікування висновків робочої групи
Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва)
8 год. х 19,04 грн

152,32

152,32

304,64

2.3

Затвердження протоколу засідання робочої групи
(витрати часу на очікування протоколу Х вартість
часу суб’єкта малого підприємництва)
40 год. х 19,04 грн

761,6

761,6

1 523,2

2.4

Очікування відповіді про результати відбору
Формула:
(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу
суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)
40 год. х 19,04 грн

761,6

761,6

1 523,2

1 732,64

1 732,64

3 465,28

3

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Оскільки оператором може бути лише юридична особа, проект наказу не впливатиме на сферу інтересів громадян.
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
За статистичними даними громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл
Україна», загальна кількість суб’єктів господарювання, які набули статусу користувачів електронної торгової системи і підпадають під дію регулювання, наведена
за період з 01.01.2017 до 01.10.2017.

Види альтернатив
Альтернатива 1
Не розробляти проект
наказу (відсутність
регулювання)

У перший рік (старто- Періодичні Витрати
вий рік впровадження (за наступ- за два
регулювання)
ний рік)
роки

Сумарно

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта малого підприємництва – переможця аукціону

Вищевказані проблеми, які пропонується розв’язати шляхом прийняття проекту наказу, не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів та чинних
регуляторних актів.
Враховуючи викладене, питання реалізації об’єктів малої приватизації з використанням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» потребує врегулювання.
ІІ. Цілі державного регулювання
Головними цілями проекту наказу є визначення списку операторів електронних майданчиків, які будуть залучені до продажу об’єктів малої приватизації із
застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Види альтернатив
Опис альтернатив
Альтернатива 1
Цей спосіб призведе до порушення норм, встановлених чинним
Не розробляти проект наказу
законодавством. Підстави для укладення договорів з операторами
відсутні
Спосіб оцінюється як такий,
що потребує вдосконалення
Альтернатива 2
Прийняття проекту наказу дасть змогу забезпечити виконання норм,
Розробляти проект наказу
встановлених чинним законодавством, а також забезпечити чіткий
і зрозумілий механізм відбору операторів
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Не передбачаються
Порушення вимог законодавства,
Не розробляти проект наказу
відсутність договорів з операторами
і як наслідок – неможливість органіСпосіб оцінюється як такий,
зації і проведення пілотного проекту
що потребує вдосконалення
з продажу об’єктів малої приватизації
з використанням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»
Альтернатива 2
Визначення чіткого переліку доНе передбачаються
Розробляти проект наказу кументів, порядку їх подання та розгляду, встановлення порядку роботи
робочої групи, розгляду нею документів та чітких підстав для можливої відмови в укладенні договорів
забезпечує встановлення прозорого
механізму відбору операторів

Показник
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають
під дію регулювання, одиниць
Питома вага групи у загальній кількості, відсотки

Продовження таблиці

Порядковий
номер

4

Підписання договору
Формула:
(витрати часу на підписання договору Х вартість
часу суб’єкта малого підприємництва)
16 год. х 19,04 грн

5

Сумарно

6

Разом

304,64

304,64

609,28

304,64

304,64

609,28

2 037,28

2 037,28

4 074,56

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприєм
ництва (вартість часу співробітника органу державної влади розрахована за показником місячної заробітної плати 5 900 грн (5900:21:8 = 35,11 грн).
Вартість часу
Процедура регулювання
Оцінка кількості Оцінка кількосспівробітника
Планові
суб’єктів малого підприємнипроцедур за ті суб’єктів, що
витрати органу державної
цтва (розрахунок на одного
рік, що припа- підпадають під
часу на влади відповідної
типового суб’єкта господадають на одно- дію процедури
процедуру категорії (зарорювання)
го суб’єкта
регулювання*
бітна плата), грн
1. Підготовка інформації про
1 год.
35,11
1
проведення відбору
2. Прийом заяв про участь у
1 год.
35,11
1
конкурсному відборі та документів
3. Проведення відбору
3 год.
105,33
1
4. Затвердження протоколу
2 год.
70,22
1
засідання робочої групи
5. Підготовка проекту договору
8 год.
280,88
1
6. Укладання договору
8 год.
280,88
1
Разом
23
807,53
6
_______________

Витрати
на адміністрування
регулювання,
гривень
35,11
35,11

105,33
70,22
280,88
280,88
4 845,18

* Оскільки неможливо спрогнозувати кількість учасників відбору, які подадуть заяви
про участь у конкурсному відборі, суб’єкти, що підпадають під дію процедури регулювання, не зазначаються.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу
(або нового структурного підрозділу діючого органу).
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва та бюджетних
витрат, що виникають на виконання вимог регулювання
ПорядкоПерший рік регулюПоказник
За два роки
вий номер
вання (стартовий)
1
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта мало2 037,28
4 074,56
го підприємництва
2
Оцінка бюджетних витрат на адміністрування регулювання
3 230,12
6 460,24
суб’єктів малого підприємництва
3
Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання
5 267,4
10 534,8
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного
способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення Бал результативності (за чотири- Коментарі щодо присвоєння
цілей під час вирішення проблем)
бальною системою оцінки)
відповідного бала
1. Альтернатива 1
1
Проблема продовжуватиме
Не розробляти проект наказу (відсутіснувати
ність регулювання)
2. Альтернатива 2
4
Цілі прийняття регуляторного
Розробляти проект наказу
акта будуть досягнуті
Рейтинг
результативності

Вигоди (підсумок)

1. Альтернатива 1 Не передбачається
Не розробляти
проект наказу
(відсутність регулювання)

Витрати
(підсумок)

Суттєве змен- Цей альтернативний спосіб
шення наддосягнення цілей не може бути
ходжень від
застосований, оскільки призведе
приватизації
до неможливості проведення відоб’єктів малої бору операторів електронних майприватизації
данчиків, неможливості реалізації
до Державного пілотного проекту з продажу об’єктів
бюджету України малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro. Продажі» та до гальмування процесу приватизації

2. Альтернатива 2 впровадження сучасних
Не передбачаРозробляти проект технологій проведення про- ється
наказу
цедури продажу;
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі»;
розширення кола потенційних покупців;
збільшення надходжень до
Державного бюджету України
за рахунок коштів від приватизації
Рейтинг

1. Альтернатива 1
Не розробляти проект наказу (відсутність регулювання)

2. Альтернатива 2
Розробляти проект
наказу

Обґрунтування відповідного місця
альтернативи у рейтингу

Розробка проекту є єдиним оптимальним способом у досягненні
зазначених цілей. Такий спосіб дасть
змогу належним чином забезпечити
реалізацію пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із
застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі»

Аргументи щодо переваги обраної альтерна- Оцінка ризику зовнішніх чинників на
тиви/причини відмови від альтернативи
дію запропонованого регуляторного акта
Цей альтернативний спосіб досягнення
цілей не може бути застосований, оскільки
призведе до неможливості проведення
пілотного проекту з продажу об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі»
Розробка проекту є єдиним оптимальним
Оцінка можливостей запровадженспособом у досягненні зазначених цілей.
ня акта та дотримання суб’єктами
Такий спосіб дасть змогу належним чином господарювання його положень є
забезпечити реалізацію єдиної державної
високою, оскільки запровадження
політики в сфері приватизації
запропонованого акта забезпечить
високу вірогідність досягнення поставлених цілей

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання зазначених проблем
1. Основним механізмом для розв’язання визначеної проблеми є прийняття
проекту наказу та фактична реалізація його положень.
Проектом передбачається визначення умов і порядку проведення конкурсного
відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації
із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
2. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:
провести погодження проекту регуляторного акта Державною регуляторною
службою;
провести державну реєстрацію проекту регуляторного акта Міністерством
юстиції;
оприлюднити проект регуляторного акта у друкованих виданнях Міністерства
юстиції та Фонду державного майна, а також на офіційному сайті Фонду державного майна.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні
особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
Проект наказу стосується інтересів держави, громадян, суб’єктів господарювання. Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не
очікується.
Органи виконавчої влади додаткових витрат не зазнають, реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України.

VII. Обґрунтування запропонованого
строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не має обмежень у часі, оскільки застосовується
до продажу об’єктів, які за класифікацією об’єктів приватизації належать до об’єктів
груп А, Д, Ж, під час приватизації. Разом з тим регуляторний акт може змінюватися
з урахуванням майбутніх змін до законодавства.
Зміна строку дії акта можлива за рішенням Фонду державного майна України
або Кабінету Міністрів України після розгляду звіту про результати реалізації пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro. Продажі».
Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
VIII. Визначення показників результативності
дії регуляторного акта
Прогнозовані показники регуляторного акта:
розмір надходжень до державного бюджету, пов’язаних з дією акта, збільшиться;
кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься
дія акта, буде збільшуватися;
розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, зменшиться;
рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб
положень акта – високий. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, розміщено на офіційному веб-сайті Фонду державного
майна України.
Враховуючи цілі проекту, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:
кількість суб’єктів господарювання, що візьмуть участь у конкурсному відборі
операторів електронних майданчиків, не прогнозується;
кількість запропонованих до продажу на аукціонах в електронній формі об’єктів,
які за класифікацією об’єктів приватизації належать до об’єктів груп А, Д, Ж, не
прогнозується;
кількість скарг та пропозицій від суб’єктів господарювання – учасників конкурсного відбору операторів електронних майданчиків – не прогнозується.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства здійснюється базове, повторне та періодичне
відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею
10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Фондом
державного майна України.
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта
буде здійснюватися з дати набрання чинності цим актом шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу, але не пізніше дня, з якого починається проведення
повторного відстеження результативності цього акта.
Відстеження результативності буде здійснено із застосуванням статистичного
та соціологічного методів шляхом аналізу інформації щодо розміру надходжень до
державного бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості суб’єктів господарювання,
на яких поширюватиметься дія акта, обробки зведених даних стосовно скарг та
пропозицій від учасників електронних аукціонів.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності
регуляторним актом, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового
та повторного відстеження.
Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи
з дня проведення повторного відстеження, з метою подальшого удосконалення
даного механізму. Установлені показники результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного
відстеження.
Додаток 1

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
У перший рік
ВитраПеріодичні
(стартовий рік (за наступ- ти за
п’ять
впровадження ний рік)
років
регулювання)
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого і середнього підприємництва щодо виконання регулювання
Вартість робіт розрахована згідно з установленими Державним бюджетом України на 2017 рік показниками мінімальної заробітної плати (3 200:21:8 = 19,04)
1
Процедура отримання первинної інформації про
19,04
19,04
38,08
вимоги регулювання – інформації про проведення
відбору
Формула:
(витрати часу на пошук інформації Х вартість часу
суб’єкта великого або середнього підприємництва)
1 год. х 19,04 грн
2
Процедури організації виконання:
2.1
Подання заяви про участь у конкурсному відборі та
38,08
38,08
76,16
документів до неї
Формула:
(витрати часу на підготовку документів Х вартість
часу суб’єкта великого або середнього підприємництва)
2 год. х 19,04 грн
2.2
Розгляд робочою групою поданих документів
152,32
152,32 304,64
Формула:
(витрати часу на очікування висновків робочої групи
Х вартість часу суб’єкта великого або середнього
підприємництва)
8 год. х 19,04 грн
2.3
Затвердження протоколу засідання робочої групи
761,6
761,6
1 523,2
(витрати часу на очікування протоколу Х вартість
часу суб’єкта великого або середнього підприємництва)
40 год. х 19,04 грн
2.4
Очікування відповіді про результати відбору
761,6
761,6
1 523,2
Формула:
(витрати часу на очікування відповіді Х вартість часу
суб’єкта великого або середнього підприємництва
(заробітна плата)
40 год. х 19,04 грн
3
Сумарно
1 732,64
1 732,64 3 465,28
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єкта великого та середнього підприємництва – переможця аукціону
4
Підписання договору
304,64
304,64 609,28
Формула:
(витрати часу на підписання договору Х вартість часу
суб’єкта великого або середнього підприємництва)
16 год. х 19,04 грн
5
Сумарно
304,64
304,64 609,28
6
Разом
2 037,28
2 037,28 4 074,56
Порядковий
номер

Найменування оцінки

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсного відбору операторів електронних майданчиків
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення
з « 10 » 11 2017 року на веб-сайті Фонду державного майна України проекту
наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з
продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення
про порядок проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro. Продажі» розроблено відповідно до наказу Фонду державного
майна України від 19 липня 2017 року № 1143 «Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Головною метою прийняття проекту наказу Фонду державного майна України
є запровадження порядку проведення конкурсного відбору операторів електронних майданчиків з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі» з метою реалізації пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації на електронних аукціонах із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу Фонду державного
майна України просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту продажу
Фонду державного майна України. E-mail: viki@spfu.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного
майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.

№ 89 (1109)
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначейська
38031391, Управління державної казначейської служби у Горохівському районі Частина службового
38031391.1. АААДЕГ005 45701, Волинська обл., Горохівський
22,9
64 605,00
2 роки
Розміщення офіса
служба України
Волинської області, 45701, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5, тел. (03379) 2-18-11 приміщення
р-н, м. Горохів, вул. Гетьманська, 5
2 Міністерство аграрної політи- 03851761, Волинська філія Державної установи «Інститут охорони ґрунтів Украї- Частина будівлі аг–
43018, Волинська обл., м. Луцьк,
430,8
331 820,00
2 роки 364 дні
Виготовлення
ки та продовольства України ни», Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49, тел. (0332) 78-32-92
рохімлабораторії
вул. Мамсурова, 8
меблів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна служба статисти- 02360412, Головне управління статистики у Житомирській області,
Нежитлові приміщення на 1-му
АААДЕЕ883
Житомирська обл., м. Ко44,4
142 080,00
До 3 років
Розміщення офіса
ки України
10003, м. Житомир, вул. Сціборського, 6а, тел. (0412) 47-38-33
поверсі адміністративної будівлі
ростень, вул. Коротуна, 1
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
–
Івано-Франківська обл., м. Коломия,
75,58
498 450,00
2 роки 11місяців
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підвул. Б. Хмельницького, 2а
станом на 30.09.2017
акцизної групи, у навчальному закладі

найменування

1 Міністерство освіти 23925539, Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного
Частина приміщень першого поверху
і науки України
торговельно-економічного університету, 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, будівлі харчоблоку
вул. Б. Хмельницького, 2а, тел. (03433) 21-58-64
2 Міністерство освіти 02125266, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 76018, Частина приміщення першого поверху
–
м. Івано-Франківськ, вул.Шев176,5
1 632 018,00
2 роки 11місяців
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів піді науки України
м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, тел. (03422) 59-60-68
навчально-лабораторного корпусу № 5
ченка, 57
станом на 31.08.2017
акцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, Регіональне відділення ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди,
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих Нежитлові вбудовані приміщення
Інформація м. Львів, вул. Криво42,6
195 984,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
розвитку і торгівлі України
систем», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. 239-92-00
відсутня носа, 4
станом на 31.05.2017
обслуговування населення (ремонт електропобутових товарів)
2 Міністерство оборони України 24975953, Державне підприємство «Виробничо-поліграфічне підприємство МОУ
Частина нежитлового приміщення
Інформація м. Львів, вул. Терно300,0
1 245 300,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
«Армія України», 79034, м. Львів, вул. Тернопільська, 38
на 1-му поверсі гаражних приміщень
відсутня пільська, 38
станом на 31.07.2017
3 Міністерство інфраструктури 33252672, І-ий об’єднаний загін Державної спеціальної служби транспотру, м. Львів, Нежитлові приміщення № 3, 4
Інформація м. Львів, вул.
379,0
1 677 000,00
2 роки
Розміщення складу
України
вул. Листопадового Чину, 10, тел.(032) 255-46-55
в будівлі «К-1»
відсутня Курмановича,1а
станом на 30.09.2017
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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

Назва органу
управління

1 Державне агентство рибного господарства України
2 Державне агентство рибного господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична
найменування
адреса, контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укр Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: зимувального
риба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвставка № 7; зимувального ставка № 1; ставка № 1 виросткового; ставка № 2 виська, 82а, тел. (044) 486-07-91
росткового; ставка № 3 виросткового; ставка № 4 виросткового; будівля насосної
станції; насип; щит паводковий № 1; дамба з рибоуловлювачем
25592421, Державне підприємство «Укр Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: ставка № 10;
риба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвставка № 11; ставка № 12; ставка № 13; ставка № 14; ставка № 15; щит паська, 82а, тел. (044) 486-07-91
водковий № 2; щит паводковий № 3; щит паводковий № 4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
25592421.44.ААЕЖАЕ160; 25592421.44.ААЕЖАЕ159; 25592421.44.ААЕЖАЕ173;
25592421.44.ААЕЖАЕ183; 25592421.44.ААЕЖАЕ189; 25592421.44.ААЕЖАЕ171;
25592421.44.ААЕЖАЕ155; 25592421.44.ААЕЖАЕ163; 25592421.44.ААЕЖАЕ206;
25592421.44.ААЕЖАЕ157
25592421.44.ААЕЖАЕ174; 25592421.44.ААЕЖАЕ175; 25592421.44.ААЕЖАЕ169;
25592421.44.ААЕЖАЕ176; 25592421.44.ААЕЖАЕ177; 25592421.44.ААЕЖАЕ178;
25592421.44.ААЕЖАЕ204; 25592421.44.ААЕЖАЕ207; 25592421.44.ААЕЖАЕ205

місцезнаходження
Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в межах земель
Киселівської сільської ради

загальна вартість майна за неза- максимально мож- мета викорисплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
тання
–
475 321,00
2 роки 364 дні
За функціональним призначенням

Миколаївська обл., Снігурівський р-н, в межах земель
Центральної та Новокиївської
сільської ради
25592421.44.ААЕЖАЕ190; 25592421.44.ААЕЖАЕ191; 25592421.44.ААЕЖАЕ192; м. Миколаїв, Центральний
25592421.44.ААЕЖАЕ165
район (Матвіївка)

–

453 702,00

2 роки 364 дні

За функціональним призначенням

3 Державне агент- 25592421, Державне підприємство «Укр Гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм: ставка № 3
–
292 095,00
2 роки 364 дні
За функціоство рибного гос- риба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвзимувального; ставка № 4 зимувального; ставка № 5 зимувального; насосна
нальним приподарства України ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
станція
значенням
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області (6-й поверх, кімн.
37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі
надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт»,
Нежитлове приміщення 1-го поверху в
01125666.1.АААИГА182 м. Одеса, Митна пло13,8
183 742,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офіса
структури України 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
будівлі АПК
ща, 1/3
2 Міністерство інфра- 38727770, Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів Нежитлове приміщення 1-го поверху адмі- 38727770.10.АААИВЛ981 м. Одеса, Ланжеронів14,4
128 054,00
1 рік
Розміщення офіса
структури України України», м. Одеса, Митна площа, 1
ністративної будівлі №4 «Клубу портовиків»
ський узвіз, 2
3 Міністерство освіти 02071062, Одеська національна академія харчових техноло- Частина нежитлового приміщення 1-го
–
м. Одеса, вул. Гого10,0
116 250,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товаі науки України
гій, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112
поверху будівлі учбового корпусу № 1
ля, 16
рів підакцизної групи, у навчальному закладі
4 Міністерство обо- 33689922, філія Одеське управління військової торгівлі «Концерн Нежитлове приміщення № 19 однопо33689922.32.ААААЕЕ599 Одеська обл., м. Ізмаїл,
36,9
275 416,00
2 роки 11 місяців
Розміщення торговельного об’єкта з продажу пророни України
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а
верхової будівлі ательє № 2 (літ. А)
вул. Хотинська, 86
довольчих товарів, крім підакцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство освіти
02125510, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Ма- Нежитлові при–
м. Суми, вул. Ромен70,7
216 890,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів
і науки України
каренка, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95
міщення
ська, 87
станом на 30.09.2017
підакцизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство вод- 01035472, Бережанське міжрайонне управління водного господарства, Площадка між прохідною та автогара- 01035472.11.УТЧБИЮ005 вул. Лесі Українки, 16, м. БереДля стоянки
800,0
153 800,00
2 роки 11 місяців
них ресурсів України
47501, вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани, тел. (03548) 2-16-87
жами з асфальтовим покриттям
жани, Тернопільська область
автомобілів
Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
–
м. Харків, вул. Івана КамишеРозміщення цеху звава, 16/12
рювання металевих
207,7
543 600,00
1 рік
баків і резервуарів
–
м. Харків, вул. Весніна, 12
Розміщення офіса
30,7
199 600,00
1 рік

реєстровий номер майна

25462474, ДЗО Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова, 61121, м. Хар- Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, І на 1-му поверків, вул. Зубенка, 39, тел. (057) 365-10-47
сі 2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень,
інв. № 10310002, літ. Г-2
2 Міністерство економічного 00190443, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», Нежитлові приміщення – кімн. № 46, 47, 57 на 1-му поверсі
розвитку і торгівлі України 61023, м. Харків, вул. Весніна, 7, тел.: (057) 704-13-18, 700-69-06, 704-13-23
3-поверхової будівлі інженерного корпусу, інв. № 213101, літ. А-3
3 Державна служба України з 38631015, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Частина зовнішньої стіни 1-го поверху (ззовні приміщення № 25) 38631015.48.ШХРСЮЖ090 Харківська обл., Валківський
Розміщення телекомунінадзвичайних ситуацій
у Харківській області, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20,
2-поверхової будівлі пожежної частини, інв. № 1013100085, реєр-н, м. Валки, вул. Перемоги, 1
2,0
6 800,00
2 роки 11 місяців каційного обладнання
700-41-44
стровий № 38631015.48.ШХРСЮЖ 090, літ. «А-2, А-1»
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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012,
Частина нежитлового приміщення холу (1-1) 1-го по- 02071240.1.ХДОБКЕ208 м. Чернівці, вул. Са2,0
38 466,00
На 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає
і науки України
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
верху будівлі навчального корпусу (літ. А-ІІІ)
дова, 5
станом на 31.08.2017
продовольчі товари (автомат гарячих напоїв)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство оборони 38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл., Козе- Нежитлові приміщення будівлі
33689922.36.ААААЕВ286 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
271,36
309 350,42
2 роки 364 дні
Для здійснення торгівлі
України
лецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел.: (04646) 4-62-96, 4-68-53
магазину №10 «Овочі»
смт Гончарівське, вул. Танкістів, 8
2 Державна служба ста- 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
Нежитлове приміщення на 1-му 02363072.1. АААДЕЖ431 м. Чернігів, вул. Гонча, 37
25,1
108 716,35
2 роки 364 дні
Для здійснення діяльності з проведення
тистики України
вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
поверсі адміністративної будівлі
землевпорядних та геодезичних робіт
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

№ 89 (1109)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

13 листопада 2017 року
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові побутові приміщення будівлі літ. «Р-1» загальною площею 96,5 м2 за адресою: м. Львів, вул. Черемшини, 44 що перебуває на
балансі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Львівського національного університету
імені Івана Франка.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу.
1. Використання орендованого майна: 96,5 м2 – розміщення обладнання для
виробництва та постачання теплової енергії (інше використання).
2. Початковий розмір орендної плати становить 2 646,82 грн без ПДВ
за базовий місяць оренди – вересень 2017 року, виходячи із вартості майна – 207 387,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на 30.06.2017.
3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий
місяць оренди – вересень 2017 року.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації.
5. Об’єкт оренди не підлягає передачі в суборенду.
6. Строк оренди – 2 роки 364 дні.
7. Укладення договору страхування орендованого майна протягом місяця після
укладення договору оренди.
8. Протягом 15 днів укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна,
плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю.
9. Оплата платником коштів за виготовлення звіту про оцінку майна згідно з
умовами договору на проведення оцінки майна № 208/17 від 04.08.2017. У випадку
якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем
конкурсу – компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний термін від дати укладення договору оренди
(за умови надання підтвердних документів).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, каб. 8) на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30.
Кінцевий термін приймання заяв та інших документів, що визначені п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), – за
3 (три) робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі (в якій учасники повідомляють про засоби зв’язку з
ними); пропозиції щодо виконаня умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові
результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від учасника конкурсу про те, що стосовно нього не
порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію
декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Конкурсні пропозиції та інші документи, пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу) подаються в окремому конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки учасника конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до
18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі з оренди державного майна
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Київського КЕУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, поштова адреса: 03186, м. Київ, вул. Антонова 2/32, а/с 37.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
(залу очікування диспетчерського пункту) в будівлі (інв. № 1) площею 5,0 м2
за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 18, військове містечко № 54.
Балансоутримувач: Київське КЕУ.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.2017
становить 76 759,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 2 607,20 грн
(без ПДВ) за базовий місяць оренди – вересень 2017 року за умови використання для розміщення фінансової установи (страхової компанії).
У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси
інфляції згідно із законодавством.
Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна
(щомісяця до 20 числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної
плати з урахуванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення
приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та
укладення прямих договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні
послуги); компенсація земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та
публікування об’яви; виконання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування майна на
користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначення
та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності
на орендоване майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу
орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу ФДМУ
та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про
банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому
числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (двадцяти) календарних днів після опублікування цієї інформації за поштовою
адресою: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37.
Контактний телефон (044) 242-81-99.

ІНФОРМАЦІЯ
Макарівської КЕЧ району про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Макарівська КЕЧ
району, адреса: вул. Поштова, 23, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська обл., 12265.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно –
нежитлові приміщення № 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-19, 1-20, 1-21, 1-26, 1-27,
1-28 загальною площею 164,2 м2 в будівлі № 22 військового містечка № 6
за адресою: вул. Поштова, 22, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська
обл., рік забудови – 1968.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.2017
становить 338 334,00 грн (без урахування ПДВ).
Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць оренди – серпень 2017 рік становить 4 233,40 грн за умови використання приміщень
під виробництво хлібобулочних виробів.
Балансоутримувач: Макарівська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство оборони України.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди –
серпень 2017 р., що становить 4 233,40 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами та доповненнями. Своєчасна (щомісяця до 15 числа поточного місяця) в повному обсязі сплата орендної плати з урахування
індексу інфляції; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального та поточного
ремонту орендованого майна без вимоги про відшкодування; термін оренди – до 3
років з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому екологічними нормами та правилами пожежної безпеки; забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою
перевірки його стану відповідно до напряму використання за цільовим призначенням;
зобов’язання не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, вибухові, радіоактивні
та легкозапалювані матеріали і речовини; протягом 15 робочих днів після підписання
договору встановити прилади обліку тепло-, енерго-, водопостачання, заключити прямі
договори з постачальними організаціями або укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; зобов’язання орендаря
зі сплати орендної плати забезпечують у вигляді завдатку в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься в рахунок плати
за останній місяць оренди. Орендар сплачує завдаток протягом місяця з моменту підписання договору; заборона передавати орендоване майно в суборенду та без права
на приватизацію орендованого майна; відшкодування переможцем конкурсу витрат
на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу замовнику оцінки; страхування майна на користь орендодавця на
суму, не меншу ніж встановлена за незалежною оцінкою.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі необхідно подати документи, зазначені в п. 3.2. наказу
ФДМУ та МОУ від 26 липня 2000 р. № 1549/241, крім того:
заяву про участь в конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу; документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те,
що до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо
виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди); технікоекономічне обґрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого майна).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою
учасника конкурсу за наявності) з написом «Для участі в конкурсі по оренді».
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 30 днів з дня опублікування цієї інформації.
Конкурс буде проведено на 31-й календарний день (якщо він є робочим)
з дня опублікування цієї інформації в Макарівській КЕЧ району за адресою:
Житомирська обл., смт Городок, вул. Поштова, 23.
Документи приймаються за адресою: вул. Поштова, 23, смт Городок, Радомишльський р-н, Житомирська обл., 12265.
Додаткову інформацію можна отримати у інженера з орендних відносин або
за тел. (041-32) 4-23-47.

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення – частина
№ 14 (3,7 м2), № 25 (12,4 м2) загальною площею 16,1 м2 на 1-му поверсі
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне
управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса
замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кобринчук Ф. М. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 19.07.2017: відновна – 23 597,15 грн; залишкова – 16 887,37 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди: водозбірник (інв. № 1046);
гребля земляна (інв. № 1063); дамба нагульного ставка Горбівці (інв. № 1062);
споруда регулююча (інв. № 1077). Балансоутримувач: Державне підприємство
«Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Літинський р-н, в
межах земель Горбовецької сільської ради. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кучмар В. І. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 4 гідроспоруди. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 04.09.2017: водозбірник (інв. № 1046) відновна – 75 371,65 грн;
залишкова – 1 372,23 грн; гребля земляна (інв. № 1063) відновна – 160 794,40
грн; залишкова – 54 540,52 грн; дамба нагульного ставка Горбівці (інв. № 1062)
відновна – 165 821,01 грн; залишкова – 56 245,17 грн; споруда регулююча (інв.
№ 1077) відновна – 100 496,24 грн; залишкова – 25 634,35 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 125
площею 21,6 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Державне
підприємство «Вінницьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційноаналітичний центр». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2009:
відновна – 52 488,00 грн; залишкова – 52 313,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 404 площею 38,3 м2 на 4-му поверсі адмінбудівлі. Балансоутримувач: Державне підприємство «Вінницьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, вул. Пирогова, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з
оцінки – Державне підприємство «Вінницяліссервіс». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщення.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2009: відновна – 93 069,00 грн; залишкова – 92 759,00 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: підземна лінія зв’язку протяжністю 1 586,7
м, що не увійшла під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ
«Вінницький ОЖК» і є державною власністю. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Вінниця, від перехрестя вул. Волошкова – Немирівське шосе на вул. Волошкова до буд. № 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди
державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-
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65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ДАТАГРУП». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 лінія зв’язку. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2016: відновна – 13 135,00 грн; залишкова – 12 071,26 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № 1001 площею 66,84 м2 на 1-му поверсі будівлі гуртожитку та їдальні
(літ. А). Балансоутримувач: Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 11/14. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна
адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко Л. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.06.2017: відновна – 516 455,00 грн; залишкова – 42 384,00 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 73,4 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Сандул О. О.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 164,12 м2
(у т. ч. площа загального користування – 14,92 м2). Балансоутримувач: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Департамент з питань енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради.
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 50,16 м2
(у т. ч. площа загального користування – 4,56 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Демидова К. В.
 4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 139,5 м2
(у т. ч. площа загального користування – 9,5 м2). Балансоутримувач: Дніпро-

петровський державний університет внутрішніх справ. Адреса: м. Кривий Ріг, 7-й
мікрорайон Зарічний, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області Платник – ФОП Цуканова Н. А.
 5. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 58,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро,
вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Днепр Альфа».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 9,6 м2. Балансоутримувач: Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна,
37г. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Арбакова О. І.
 7. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 50,1 м2.
Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь,
просп. Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП Сандул О. О.
 8. Назва об’єкта: об’єкт групи Ж державної форми власності – «Спорткомплекс (фізкультурно-оздоровчий комплекс з стадіоном» (ЄМК). Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Кармелюка, 35. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник – платник РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Дата оцінки – 30.11.2017.
 9. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – навчальноуніверсальний корпус на 1 920 студентів Криворізького технікуму Національної металургійної академії будівельною готовністю 69,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,58 га, за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2б (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський
район, мікрорайон № 5). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених
державі. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 28.02.2017.
 10. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – суспільнопобутовий корпус Криворізького технікуму Національної металургійної
академії будівельною готовністю 42,0 %, який розташований на земельній ділянці площею 0,46 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Балакіна, 2г (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, мікрорайон
№ 5). Мета оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі. Замовник/
платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 04.03.2017.
 11. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток на
400 студентів Криворізького технікуму Національної металургійної академії
будівельною готовністю 23,0 %, який розташований на земельній ділянці
площею 0,39 га, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 2в (стара адреса: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, мікрорайон № 5). Мета
оцінки – визначення розміру збитків, нанесених державі. Замовник/платник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Дата оцінки: 29.04.2017.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо
виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 22
листопада 2017 р.
Конкурс відбудеться 28.11.2017 о 10.00 у регіональному відділенні,
телефон для довідок (056) 744-11-51.

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: об’єкт незавершеного будівництва – лазня разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26а. Балансоутримувач: відсутній. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу

№ 89 (1109)

7
об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою на аукціоні. Кількість об’єктів –
1 од.: незавершене будівництво лазні (літ. А), загальна площа – 109,1 м2; ступінь
будівельної готовності – 70 %. Витрати на будівництво – дані відсутні. Розмір земельної ділянки: 0,0300 га (кадастровий номер 1824486401:02:001:0057). Місце
розташування земельної ділянки: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Стовпинка,
вул. Шевченка, 26а. Цільове призначення земельної ділянки: 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим
земельної ділянки – державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних
ділянок – відсутні дані. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ,
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Суб’єкт оціночної діяльності забезпечує виготовлення кошторисної документації на об’єкт приватизації.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.

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
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення площею 18,2 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районі Закарпатської
області (тел. (03134) 3-22-05). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП
Орсаг Є. О. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: гараж (поз. ІІІ) площею 35,39 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Нересенська, 2. Найменування
балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Тячівському районі Закарпатської області (тел. (03134) 3-22-05). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Пошиваний В. В. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого приміщення (поз. № І)
площею 2,0 м2 будівлі літ. Б. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Волошина, 52. Найменування балансоутримувача: Державна
фіскальна служба України та в оперативному управлінні Головного управління
ДФС у Закарпатській області (тел. (0312) 61-43-70). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу:
zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
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) (до уваги приймаються пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2)
Подібними об’єктами є: до об’єктів № 1,3: приміщення, частини будівель,
зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування; до об’єкта № 2: будівлі, приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості..
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.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Приміщення загальною площею 95,0 м2 адміністративної будівлі,
що обліковується на балансі Івано-Франківської філії українського державного
НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. І. Франка, 4. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ПП «Архбудекспертиза-ІФ».
 2. Частина підвального приміщення адміністративної будівлі загальною площею 95,6 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Януш Л. С.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати 2,4
тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
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містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться через 15 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 перебувають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

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
 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди виросного ставу 4 (інвентарний № 293, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ650); дамба,
водонапуск (інвентарний № 294, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ654); водовипуск (інвентарний № 295, реєстровий номер 25592421.82.
ААЕЖАЖ652) та виросного ставу 5 (інвентарний № 296, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ651); дамба, водовипуск (інвентарний № 297,
реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ653); водонапуск (інвентарний
№ 298, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ655), що перебувають на
балансі Державного підприємства «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Зборівський р-н, в межах земель Погрібецької сільської
ради, за межами с. Погрібці. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352)
52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та
оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки:
Фермерське господарство «Почапинське». Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 20.10.2017: 4 478,26 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, територія
службового входу адмінбудинку, площею 2,0 м2, що перебуває на балансі
Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.09.2017: 119,42 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: площадка із залізобетонним покриттям площею
87,0 м2, інвентарний номер 10330056, реєстровий номер 05379205.40.
ББФЕРЮ038, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «САНАТА Т». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.10.2017: 2 595,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єктів № 2, 3, яких не перевищує 2 400,00 грн, об’єкта № 1 – не перевищує 9 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – інженерні
споруди (гідротехнічні споруди, дамби); об’єктами подібними до об’єкта оцінки
№ 2 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель для розміщення телекомунікаційного обладнання, банкоматів, терміналів, автоматів з розливу напоїв, пунктів
пралень самообслуговування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 – нерухоме майно – площадки, майданчики з твердим покриттям.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

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: гараж № 1 площею 61,5 м2 та частина майданчика з асфальтованим покриттям та огорожею площею 100,0 м2. Балансоутримувач – Вище професійне училище № 36 с. Балин Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 1, м. Дунаївці, Хмельницька обл.
та вул. Леніна, 1/12, с. Балин, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл. відповідно.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.
gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФГ «Балинське ВПУ». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі
виробничо-складського призначення та майданчики.
 Назва об’єкта оцінки № 2: гідротехнічні споруди ставу с. Микулин (інвентарний № 1-303). Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта:
с. Микулин, на території Микулинської сільської ради, Полонський р-н, 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 – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гродзінський Віталій Людвігович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 103,2 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 15,4 м2) на першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Державна фіскальна служба України.
Місцезнаходження об’єкта: пл. Центральна, 3а, м. Волочиськ, 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 – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – Волочиське відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування України в Хмельницькій області. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання,
крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 4: частина приміщення цеху переробки молочної
продукції загальною площею 250,0 м2. Балансоутримувач – Вище професійне
училище № 36 с. Балин Хмельницької області. Місцезнаходження об’єкта: вул.
Центральна, 1а, с. Балин, Дунаєвецький 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 – 30.09.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з
оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Біла Ніна Миколаївна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектора управління персоналом, орга
нізаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху бізнесінноваційного центру площею 137,8 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: Громадська організація «Федерація тенісу і спортивних ігор». Дата оцінки: 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
гуртожитку площею 23,94 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 135, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Фукаляк В. О. Дата оцінки: 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення столярного цеху площею 357,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Олени Теліги, 16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кушнір О. С. Дата
оцінки: 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: приміщення адмінбудівлі з прибудовами площею 130,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
підприємство «Черкаське будівельно-монтажне управління». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Олени Теліги, 16, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП
Тищенко Ю. М. Дата оцінки: 30.11.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху адмінбудівлі площею 10,0 м2 та частина даху будівлі площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, майно якої
перебуває в оперативному управлінні Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: пл. Соборності, 1,а, м. Умань. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайфселл». Дата оцінки: 30.11.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на четвертому та сьомому поверхах дев’ятиповерхового гуртожитку № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Крилова, 51,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фірма «Мегастайл-Сервіс». Дата оцінки:
30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень на другому поверсі навчального корпусу № 4 площею 58,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашкевича, 24, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП
«Укравтосервіс». Дата оцінки: 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі навчального
корпусу площею 12,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний навчальний заклад «Буцький політехнічний професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна, 2, смт Буки, Маньківський р-н, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки: 30.11.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів –
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.» та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400 грн; окремо
розташовані будівлі – 7 200 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800 грн, об’єкт
незавершеного будівництва – 8 100 грн; цілісні майнові комплекси – 20 800 грн,
визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 05 грудня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 11 грудня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 06.11.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості об’єкта
оренди – нежитлової будівлі загальною площею 1 450,0 м2, розташованої
за адресою: вул. Десятинна, 9, м. Київ, що обліковується на балансі державного підприємства «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України, з метою продовження договору оренди визнано
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Стоун Брідж». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
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14 Приміщення їдальні – кімн. № 68, 69, 70 на 1-му поверсі
4-поверхової нежитлової будівлі загальною площею 65,6 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Самсонівська, 36, що перебуває на
балансі Харківського національного університету міського господарства, 02071151, тел.: (057) 706-15-37, 706-15-54
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Адреса редакції:

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

1 Частина покрівлі чотириповерхової будівлі пожежного депо (інв.
№ 10310018, літ. А-4) загальною площею 23,0 м2 за адресою: м.
Харків, пров. Шаповалівський, 8, що перебуває на балансі Головного управління Державної служба України надзвичайних ситуацій
у Харківській області
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35 (за технічним паспортом) на 5-му поверсі 12поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, реєстровий
номер 02497980.1.АААДДК930, загальною площею 537,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебувають на
балансі Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 32, 33, 34, 35 (за технічним
паспортом) на 1-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого
корпусу, літ. А-12, реєстровий номер 02497980.1.АААДДК930,
загальною площею 202,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна,
21а, що перебувають на балансі Державного підприємства Український державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
4 Нежитлові приміщення – частина залу очікування на 1-му поверсі
триповерхової будівлі головного корпусу (клініки) загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебувають на балансі Українського науково-дослідного інституту
протезування, протезобудування та відновлення працездатності
5 Нежитлові приміщення (кімн. № 21а, 22, 22а, 22б, 22в, 29, 29а,
30, 30а) на першому поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу «Літ. «А-4» площею 158,9 м2 за адресою: м. Харків,
просп. (Науки) Леніна, 20, на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
6 Нежитлові приміщення № 14-16, 18, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 19д,
19е, 20 на цокольному поверсі площею 323,7 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 9, на балансі Державного підприємства
«Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
2 700/5
3 200/3

ПФ Агентство ФОП Соро ФОП Мок
«Схід»
кіна І. М.
ров О. П.

2 000/5

ПФ Агентство «Схід»

2 238/4

ТОВ «Константа»

2 150/3

ФОП Сорокіна І. М.

3 600/5
1 900/5
1 920/3
2 020/3
2 500/5
2 500/3
2 500/5

ФОП Мок ФОП Сорокі- ФОП Мок ФОП Сорокі- ФОП Сорокі- ПФ Агентров О. П.
на І. М.
ров О. П.
на І. М.
на І. М.
ство «Схід»
ФОП Мокров О. П.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди для
погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

площа, місцезнаходження (індекс,
№ Найменування об’єкта оцінки,(назва,
код за ЄДРПОУ, контактний
з/п адреса), балансоутримувачтелефон)

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з погодження суборендної
плати за договором
оренди ЦМК
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди, що відбулися
27.06.2017

2 300/5

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

ФОП Жарихін Ю. В.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою передачі в оренду

3 000/5

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

3 Нежитлове приміщення – кімната № 101 (згідно з техпаспортом
кімн. № 1, 2) на 1-му поверсі 10-поверхової будівлі наукововиробничого корпусу загальною площею 53,8 м2 за адресою: вул.
Катерининська (вул. Примакова), 40/42, що перебуває на балансі
ДП Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування, 14310589, тел.: 733-35-68, 733-11-80
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-20 та частина кімн. № 1-6 на
першому поверсі виробничої будівлі літ. Д-1 загальною площею
175,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 20а, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Регіональний
механіко-технологічний центр професійної освіти Харківської області», 02547783, тел. 748-73-63
5 Частина нежитлового приміщення у підвальному приміщенні триповерхової будівлі з триповерховою надбудовою в центральній частині та
двома 4-поверховими прибудовами НДІ гігієни праці та професійних
захворювань, інв. № 10310001, загальною площею 50,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 6, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 705-07-15
6 Частина спортивного асфальтованого майданчика театру загальною площею 57,64 м2, а саме: чотири місця для встановлення
зарядних пристроїв для електромобілів на спортивному асфальтованому майданчику театру в зоні «В» в осях «Ш-1» загальною
площею 1,64 м2, а саме: 2 місця 0,50 м х 0,5 м (S=0,5 м2), 1 місце
0,8 м х 0,8 м (S=0,64 м2) та 1 місце 1,0 м х 0,5 м (S=0,5 м2); одне
місце (2,0 м х 3,0 м) для розміщення диспетчера, обслуговуючого зарядні пристрої на спортивному асфальтованому майданчику
театру в зоні «В» в осях «Ш-1» загальною площею 6,0 м2; чотири
місця (5,0 м х 2,5 м) для розташування (паркування) електромобілів на спортивному асфальтованому майданчику театру в зоні «В»
в осях «Ш-1» загальною площею 50,0 м2, за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 25, що перебувають на балансі ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217, тел.: (057) 700-40-46, 700-40-42, 700-40-49
7 Нежитлове приміщення – частина вестибуля на 2-му поверсі 14поверхового адміністративно-учбового будинку (інв. № 10300002,
літ. «А-14») загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул.
Клочківська, 333, що перебуває на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі, 01566330, тел. 337-85-35
8 Частина нежитлового приміщення вестибуля № 30 14-поверхового
учбового корпусу (інв. № 81563, літ. «Б-14») загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, що перебуває
на балансі Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-92-93
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-16, 1-17, 1-18, 1-27 на 1-му
поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу У-4 загальною
площею 44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85,
що перебувають на балансі НТУ «ХПІ», 02071180,
тел. (057) 707-66-00, 707-66-01
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 32 на
3-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною
площею 217,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90
11 Нежитлове приміщення – кімн. № 20 на 1-му поверсі
2-поверхової виробничої будівлі загальною площею 526,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебуває на
балансі ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство»,
38494092, тел. (057) 719-11-10
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 8, 8а, 8б на 1-му поверсі
2-поверхової будівлі адміністративного корпусу, інв. № 48974, літ.
Б-2, загальною площею 188,6 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний, 2, що перебувають на балансі ДП «Харківський науково-дослідний
інститут комплексної автоматизації», 14072049, тел. (057) 731-61-17

Мета проведення
оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ТОВ «СВК»

ПФ «Бонс»

Мета проведення
оцінки

1 Нежитлові приміщення № 1-13, 16-20, 22-34, 37 першого поверху
згідно з техпаспортом літ. «А-2» загальною площею 548,7 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Залізнична, 24а, що входить до складу
цілісного майнового комплексу державного підприємства «Станція
юних техніків «Південної залізниці»
2 Нежитлові будівлі: складу РМХ – 568,4 м2, бараку-майстерні –
289,4 м2, складу металу з навісом – 79,0 м2, загальною площею
936,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Нехаєнка

2 700/5

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
2 120/3
2 000/5
2 769/4
2 700/5

ФОП Мок
ТОВ «Бас- ФОП СорокіТОВ «Константа»
ров О. П.
сонеллі»
на І. М.
ПП «АСТерра»

2 500/3
2 700/5

ФОП Мок
ров О. П.
ФОП Мок
ров О. П.

3 000/5
2 200/4
45 000/15

ТОВ « Співдружність»

2 500/5

ФОП Мок
ров О. П.

3 000/5
6 500/3

ФОП Мок
ров О. П.
ФОП Сорокіна І. М.

2 500/3
2 400/5

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ПП «Радикал»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 22.06.2017
Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Науково-консультаційний Експоцентр» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення площею 31,2 м2 за адресою: вул. Незалежності,
21а, м. Хорол, Полтавська обл., що обліковується на балансі Головного управління статистики у Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Вартість виконаних робіт – 1 259,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
цілісного майнового комплексу державного підприємства «Полтавський лікерогорілчаний завод» за адресою: вул. Зіньківська, 3, м. Полтава, що обліковується на
балансі ДП «Полтавський лікеро-горілчаний завод». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 24 494,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 20 календарних днів;
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення в будівлі учбового корпусу № 3 площею
4,0 м2 за адресою: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується
на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 238,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 10,3 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87,
м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 337,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення в гуртожитку площею 6,9 м2 за адресою: вул. Республіканська, 87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 270,00 грн,
строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ФОП Мок
ров О. П.

1 Нежитлові приміщення – кімн. № 42 та частина кімн. № 44 на
другому поверсі двоповерхової частини 7-поверхової адміністративної будівлі (інв. № 2800014, літ. А-7) загальною площею
39,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кірова, 6, що перебувають на
балансі ПАТ «Укрпошта», 351823, тел. 712-46-43
2 Нежитлова будівля загальною площею 306,8 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебуває на балансі Державної установи «Державний науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії (НІОХІМ)», 209740, тел. 700-01-23
3 Частина коридору (приміщення № 1) на 1-му поверсі 3-повер
хової будівлі «Казарма № 1» загальною площею 2,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, вул. Військова,
23, що перебуває на балансі Навчального центру Оперативнорятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, з метою розміщення банкомату, 33879077,
тел. (057) 406-83-29
4 Частина майданчику із твердим покриттям загальною площею
300,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває
на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного
забезпечення», 08162096, тел. (057) 370-38-63
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 64 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 13,3 м2
за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває на балансі Державного університету телекомунікації,
38855349, тел. (044) 249-25-29
6 Частина одноповерхового гаража загальною площею 151,7 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі
ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», з метою розміщення виробництва виробів із пінопласту,
08162096, тел. (057) 370-38-63
7 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової
будівлі сховища № 7 загальною площею 435,4 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення», 08162096,
тел. (057) 370-38-63
8 Нежитлові приміщення – кімн. № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 41
на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі дослідницьких майстерень
загальною площею 133,5 м2 за адресою: за адресою: м. Харків,
вул. Весніна, 12, що перебувають на балансі ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут»,
00190443, тел. (057) 700-69-06
9 Проведення незалежної оцінки основних засобів, довгострокових
біологічних активів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, оборотних матеріальних засобів (запасів)
відповідно до положень (національних стандартів) оцінки майна,
що входить до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Науково-виробниче підприємство «Меридіан»
10 Нежитлові приміщення № 35 – 36 першого поверху згідно техпаспортом літ. «А-2» загальною площею 107,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Залізнична, 24а, що входить до складу цілісного
майнового комплексу державного підприємства «Станція юних
техніків «Південної залізниці»
11 Нежитлові приміщення № 1-24 другого поверху згідно техпаспортом літ. «А-2» загальною площею 590,0 м2 за адресою: м.
Харків, вул. Залізнична, 24а, що входить до складу цілісного
майнового комплексу державного підприємства «Станція юних
техніків «Південної залізниці»
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. А1-3, загальною площею 1 039,5 м2; нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
на 2-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. А1-3,
загальною площею 577,8 м2; нежитлові приміщення – кімн. № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 на 3-му
поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу, літ. А1-3, загальною площею 525,2 м2; одноповерхова будівля гаражних боксів,
літ. Б1-1, загальною площею 145,6 м2; одноповерхова будівля, літ.
Д1-1, загальною площею 69,3 м2, загальною площею 2 357,4 м2
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що перебувають на
балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 02071168, тел.: (057) 700-38-65, 700-38-66
13 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на 1-му поверсі будівлі
майстерні загальною площею 100,1 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Перемоги, 55в, що перебуває на балансі Харківського
професійного ліцею будівництва, 02547814, тел. (057) 336-09-73

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 15.06.2017

№
з/п

1 500/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів
оренди з метою визначення ринкової вартості державного майна для
розрахунку орендної плати, що відбувся 22.06.2017
Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди: донний водовипуск площею 91,8 м2 та будівля
сторожки площею 19,8 м2, на балансі Новобузька дільниця групового водопроводу,
за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, с. Софіївка, вул. Інгульська, 19.
Вартість робіт – 6 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: павільйон П-749
площею 231,4 м2, літній критий майданчик для відпочинку площею 347,0 м2, навіс
над майданчиком площею 380,0 м2, на балансі ДП «Суднобудівний завод ім. 61
комунара», за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Чорноморка, вул.
Лагерна коса, 1. Вартість робіт – 6 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 к/днів;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: спальний корпус (літ. В-1)
площею 263,8 м2, спальний корпус (літ. Д-1) площею 261,4 м2, спальний корпус
(літ. Ж-1) площею 261,4 м2, медблок ізолятор: цокольний поверх площею 295,6 м2,
перший поверх площею 239,5 м2, на балансі ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», за адресою: Миколаївська обл., Баштанський р-н, с. Мар’ївка. Вартість
робіт – 7 500,00 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення четвертого поверху та
нежитлові приміщення підвалу площею 84,9 м2 семиповерхової будівлі інженернолабораторного корпусу, на балансі Служби автомобільних доріг у Миколаївській
області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2а. Вартість робіт – 1950
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Експерт-Південь» на об’єкт оренди: нежитлове приміщення площею
11,0 м2 технічного поверху та частина даху площею 222,0 м2 адміністративної
будівлі, на балансі РВ ФДМУ по Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв,
вул. Чкалова, буд. 20. Вартість робіт – 2 200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/ дні.
ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди: двоповерхова будівля з підвалом
площею 1 144,8 м2, на балансі Територіального управління Державної судової
адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 49. Вартість робіт – 3 700 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 5 к/днів;
ПП «Консалтингова фірма «Снейл» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення
площею 210,2 м2 п’ятого поверху п’ятиповерхової будівлі, на балансі МД УДППШЗ
«Укрпошта», за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1. Вартість робіт –
2 050 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/днів;
ФОП Пашинова Т.В. на об’єкт оренди: нежитлові приміщення № 19, 20 загальною площею 10,9 м2 з місцями загального користування площею 3,8 м2 будівлі залізничного вокзалу, що перебувають на балансі ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський
р-н, с. Воля, вул. Молодіжна, 43а. Вартість робіт – 2 000 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 к/дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що відбувся 21.06.2017
1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення технічного поверху площею 12,0 м2; 2) ділянка даху площею 3,0 м2 за адресою: м. Суми, вул.
Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет)
з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –
1 785,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група
інвентарних об’єктів загальною площею 344,2 м2, а саме: 1) будівля загальною
площею 33,4 м2 (літ. «Б»); 2) будівля загальною площею 107,0 м2 (літ. «В»); 3) будівля загальною площею 203,8 м2 (літ. «А») за адресою: Сумська обл., Ямпільський
р-н, м. Дружба, вул. Базарна, 2 (балансоутримувач – Державна фіскальна служба
України, оперативне управління (користування) – Сумська митниця Державної
фіскальної служби) з метою передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк
надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки –
6 300,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 30,4 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна,
2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії
договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 785,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 12,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації) з метою продовження дії договору оренди
визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 1 605,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп,
просп. Миру, 24а (балансоутримувач – Політехнічний інститут Конотопського інституту Сумського державного університету) з метою продовження дії договору
оренди визнано ТОВ «КОНСАЛТ-С». Строк надання послуг з оцінки – 3 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 780,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 22.06.2017

2 600/3

нежитлового приміщення площею 201,6 м2 за адресою: вул. Республіканська,
87, м. Кременчук, Полтавська обл., що обліковується на балансі Регіонального центру професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 470,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення (магазин) площею 39,0 м2 за адресою: с. Солона
Балка, Карлівський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ВАТ «Бурякорадгосп Октябрського цукрового комбінату». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.

2 800/3

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів оренди, що відбувся 29.06.2017
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної
вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
Строк вико№
Варсуб’єкт оціночної
нання робіт
Назва об’єктів
з/п
тість
діяльності
(день)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Приміщення № 224 площею 30,6 м на 2-му поверсі пасажир- ТОВ «Європей3 800
5
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, ський центр
аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
консалтингу та
оцінки»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
2
2 Частина приміщення матеріального складу площею 31,1 м
ТОВ Аналітично- 3 500
5
за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с. Демиконсалтинговий
дів, вул. Морська, 6, що перебуває на балансі Київського
центр «Епрайзер»
гідрогеолого-меліоративної експедиції Управління водних
ресурсів у м. Києві та Київській області
3 Частина складу готової продукції (механічного цеху), інв. № ТОВ «Гарант14 000
5
10311003, площею 5 186,0 м2, частина цеху іншої продукції Експертиза»
(2-поверхова будівля з підвалом), інв. № 10311009, площею
459,0 м2, частина складального цеху (інв. № 10311004) площею 600,0 м2, водонапірна вежа (інв. № 10313000) площею
36,0 м2, частина складу готової продукції (механічного цеху),
інв. № 10311003 площею 16,0 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Березань, вул. Поштова, що перебувають на балансі ДП
«Підприємство ДКВС України (№ 95)»
4 Частина нежитлового приміщення будівлі гаража площею
ФОП Льодін Юрій 4 100
4
37,1 м2, частина нежитлового приміщення будівлі гаража
Петрович
площею 11,2 м2, частина нежитлового приміщення будівлі
гаража площею 72,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, що перебувають на балансі Пошуковозйомочної експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»
5 Нежитлові будівлі загальною площею 2 789,9 м2, а саме:
ФОП Гундарєва 10 770
3
будівля «2Л» площею 230,3 м2, будівля «2М» площею
Алла Олексіївна
1 580,3 м2, будівля «2Н» площею 474,9 м2, будівля «2П»
площею 504,4 м2 за адресою: Київська обл., Білоцерківський
р-н, м. Узин, вул. Гагаріна, 1а, що перебувають на балансі
ДП «Український центр підготовки охоронців»
6 Частина твердого покриття площею 95,5 м2 пасажирського
ТОВ «Європейський 3 800
5
термінала «D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., Борис- центр консалтингу
піль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
та оцінки»
7 Майданчик площею 1 975,0 м2 за адресою: Київська обл.,
ФОП Гундарєва
5 440
3
Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул.
Алла Олексіївна
Леніна, 63, що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»
8 Частина димової труби котельні площею 14,0 м2 за адресою: ФОП Чебаков
4 400
4
Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 48а, що перебуває на Олексій Іванович
балансі Університету державної фіскальної служби України
9 Частина даху площею 20,0 м2 за адресою: Київська обл., м. ФОП Чебаков
4 400
4
Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває на балансі Уні- Олексій Іванович
верситету державної фіскальної служби України
10 Нежитлове приміщення площею 13,8 м2 за адресою: Київська ФОП Гундарєва
3 870
3
обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Шевченка, 3,
Алла Олексіївна
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
служби України у Бородянському районі Київської області
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
11 Частина приміщення № 12 площею 1,5 м2 на 2-му поверсі бу- ТОВ «Гарант4 500
5
дівлі СВЗ-3 за адресою: Київська обл., м. Славутич, Каштановий Експертиза»
проїзд, 2, що перебуває на балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення оцінки державного майна, що відбувся 22.06.2017
Об’єкт: частина приміщення площею 8,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, переможець
конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 000,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина приміщення площею 10,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 22, переможець
конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 000,00 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Об’єкт: частина приміщення технічного поверху площею 5,2 м2, частина даху
площею 10,0 м2 та частина коридору дев’ятого поверху площею 8,4 м2 в гуртожитку
№ 3, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного університету,
за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 200,00
грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
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