Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 13 (1033)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій

20 лютого 2017 р.

Продаж об’єктів групи А

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, для забезпечення
відкритості проведення конкурсу та з метою більшої інформованості потенційних
покупців Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області інформує про те, що розпочато підготовку до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону акціонерного товариства:

Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Черкаській області
Код за ЄДРПОУ
Назва АТ
Розмір пакета акцій, %
22794087
ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»
99,998
За додатковою інформацією звертатися до відділу з питань приватизації
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській
області.
Телефон для довідок (0472) 37-26-61, телефон/факс (0472) 36-00-60.
Інформація про акціонерне товариство знаходиться на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ЗА МЕТОДОМ ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ
Вінницька область

Окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок, інв. № 68-006,1992 р.
в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947, вагон-будинок, інв. № 68-002, 1991 р.
в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946, вагон-будинок, інв. № 68-004, 1992
р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945 за адресою: 24200, Вінницька обл.,
Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаційональна, 8, що не увійшли до
статутного капіталу ВАТ «Томашпільський цукровий завод» та перебувають на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина». Приватизовано юридичною особою
за 58 391,40 грн, у т. ч. ПДВ – 9 731,90 грн.

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
Закарпатська область

Нежиле приміщення № 3 загальною площею 86,5 м2 за адресою: 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Перемоги, буд. 171, прим. 3, що перебуває на
балансі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Приватизовано
фізичною особою за 753 931,20 грн, у т. ч. ПДВ – 125 655,20 грн.

Приватизовано шляхом викупу
Житомирська область
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Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства громадського харчування «Зустріч» за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н,
с. Пояски, вул. Залізнична, 19а. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 125 874,00 грн, у т. ч. ПДВ –
20 979,00 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – будівлі та споруди автозаправної
станції контейнерного типу № 3 у складі: будівля з силовим пультом управління
площею 9,0 м2, автозаправний блок-пункт площею 7,4 м2, автозаправний блокпункт площею 7,4 м2, автозаправний блок-пункт площею 7,5 м2, уборна площею
3,5 м2, під’їзна площадка з зовнішнім освітленням площею 420 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Вчорайше,
вул. А. О. Закревського, 70. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала
заяву на участь в аукціоні, за 158 532,00 грн, у т. ч. ПДВ – 26 422,00 грн, ціна продажу будівель та споруд – 64 796,40 грн, у т. ч. ПДВ – 10 799,40 грн, ціна продажу
земельної ділянки – 93 735,60 грн, у т. ч. ПДВ – 15 622,60 грн.

Конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою........................... 6

Окреме індивідуально визначене майно – цистерна 25 м3 за адресою: м. Львів,
вул. Богданівська, 11, що перебуває на балансі ПАТ «Львівське автотранспортне
підприємство 24656 «Богданівське». Приватизовано юридичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні, за 13 098,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 183,00 грн.

Оренда

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 118,4 м2 (літ. А-1) за адресою: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлотська), 76. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в
аукціоні, за 83 940,00 грн, у т. ч. ПДВ – 13 990,00 грн.

Оголошення про намір передати
державне майно в оренду............................
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
Гаряча лінія Фонду державного
майна України

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

(0-800) 50-56-46

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

офіційне видання Фонду
державного майна України

Львівська область

Миколаївська область

Підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 14.02.2017 № 233)

Одеська область

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Південний державний
науково-виробничий центр «Прогрес» разом із земельною ділянкою за адресою:
65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Індустріальна, 8.

Підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні за методом зниження ціни
Перелік
об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 09.02.2017 № 209)

Дніпропетровська область

1. Нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуар – 1 за адресою: 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Тагільська, 9, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» (код за ЄДРПОУ 05393043).
2. Група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4,
прохідна промбази ЖКГ літ. СІ-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇI-1, СЇII-1, СЇIII-1, загальною площею літ. 531,9 м2, навіс літ.
СЇIV-1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад металу літ.
СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № ІІІ – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3
од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ,
мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар,
меблі, офісне обладнання – 163 од. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Будівельників, 34, що перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 14313332).
3. Група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; автобус
ІКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус ІКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 45-86
ЯАА за адресою: 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Філософська, 39,
що перебуває на балансі Товариства з додатковою відповідальністю «Автопромінь»
(код за ЄДРПОУ 02139245).

Донецька область

Інженерна споруда «Басейн бризкальний» за адресою: 84112, Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2, що перебуває на балансі ВАТ «Содовий завод» (код за ЄДРПОУ 00204895).

Івано-Франківська область

Нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2 за адресою: 76495, ІваноФранківська обл., м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б, що перебуває на балансі ТОВ «Променерговузол» (код за ЄДРПОУ 05802750).

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок літ. «А-2», поз.
1, площею 198,9 м2 за адресою: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2, що перебуває на зберіганні Приватного підприємства
«Газдиня» (код за ЄДРПОУ 38853252).

Чернівецька область

Виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) літ. А, А1 загальною площею
1 085,6 м2 за адресою: 58023, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Прутська, 10а,
що перебуває на балансі ТОВ «Машзавод» (код за ЄДРПОУ 30045061) (на позабалансовому рахунку).

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: частина комплексу будівель та споруд загальною площею
119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, складу літ. «Л» площею 30,1 м2,
складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, складу літ. «Н» площею
11,5 м2, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Соборна, 281.
Зберігач: ПуАТ «ЮБІПАРТНЕР», код за ЄДРПОУ 36677299, адреса: 04050,
м. Київ, вул. Артема, 60, офіс 20.
Відомості про об'єкт: частина комплексу будівель та споруд загальною площею 119,3 м2 у складі: навісу літ. «Л1» площею 9,6 м2, 1984 року побудови, складу
літ. «Л» площею 30,1 м2, 1981 року побудови, складу літ. «Л2» площею 5,4 м2, 1984
року побудови, кузні літ. «М» площею 38,4 м2, 1968 року побудови, складу літ. «Н»
площею 11,5 м2, 1975 року побудови, насосної літ. «О» площею 5,3 м2, 1975 року
побудови, прохідної літ. «К» площею 19,0 м2, 1988 року побудови. Фізичний стан
будівель задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 52 566,00 грн, ПДВ – 10 513,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 63 079,20 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації,
що становить 630,79 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 307,92 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 – 13.03.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 17.03.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта приватизації: група інвентарних об’єктів Кортеліської експлуатаційної дільниці, що перебувають на балансі Ратнівського МУВГ, а саме: ремонтномеханічна майстерня площею 173,6 м2 (інв. № 101034); гараж площею 247,0 м2 (інв.
№ 101035); бензовловлювач і дощоприймач (інв. № 101037); грязевідстійник з бензовловлювачем (інв. № 101038); шахтний колодязь (інв. № 101039); пожрезервуар
(інв. № 101040); каналізаційно-насосна станція (КНС) (інв. № 101041); склад ПММ
площею 15,4 м2 (інв. № 101042); естакада для миття машин (інв. № 101043); технічні
площадки (інв. № 101044); водопровід і каналізація (інв. № 101045); благоустрій
вертикального планування дороги (інв. № 101047); енергетичне господарство (інв.
№ 101048); водопостачання, каналізація (інв. № 101051); зовнішні тепломережі
(інв. № 101052); електропостачання (інв. № 101054).
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 44100, Волинська обл., Ратнівський
р-н, с. Кортеліси, вул. Перемоги, 2а.
Балансоутримувач: Ратнівське міжрайонне управління водного господарства.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт приватизації – група інвентарних
об’єктів, до складу якої входять 17 од. Оцінюваний об’єкт являє собою нежилі
приміщення, найбільш ефективне використання: як виробничо-складські приміщення. Група об’єктів розташована в периферійній, промисловій частині с. Кортеліси. Забудова оточуючої території представлена промисловою забудовою.
Проїзд до об’єкта зручний, з асфальтовим покриттям. Об’єкти на даний час не
використовуються.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 219 500,00 грн, ПДВ: 43 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 263 400,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта: 26 340,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації покупець визначає самостійно;
питання землекористування новий власник вирішує самостійно відповідно до
чинного законодавства; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснювати після повної сплати ціни продажу виключно за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням із забезпеченням
переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент
такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством
та договором купівлі-продажу; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу
до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії
документів, що підтверджують його право власності; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України
самостійно здійснити заходи щодо переоформлення права на об’єкт приватизації
та його державної реєстрації; на вимогу представника органу приватизації покупець зобов’язаний до моменту підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору купівлі-продажу надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви – 17,00 грн вноситься на р/р № 37180500900001 РВ
ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за
ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ (за заяву).
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Грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта приватизації вносяться на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для РВ ФДМУ по
Волинській області грошові кошти в розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта
приватизації для участі в аукціоні.
Розрахунки за придбаний об’єкт приватизації здійснюються грошовими коштами на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: для
РВ ФДМУ по Волинській області кошти від приватизації об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 16 березня 2017 року
до 17.15.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 20 березня 2017 року. Час початку торгів –
10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592
(із змінами, внесеними згідно з наказом ФДМУ від 26.04.2016 № 867).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі: www.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 в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування
в робочі дні з 8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00 та отримати додаткову
інформацію в РВ ФДМУ по Волинській області (43027, Волинська обл., м. Луцьк,
Київський майдан, 9, тел.: 24-00-57).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ.
С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи
літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2,
навіс літ. СЇІV -1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад
металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові
мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Адреса об'єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, вул. Будівельників, 34.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою групу інвентарних
об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2
(1972 року), сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976
року), навіс літ. СЇІV -1 (1976 року), склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2
(1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972
року), № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання –
163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт
приватизації окремо не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 043 924,00 грн, ПДВ – 1 208 784,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 252 708,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарноекологічних норм, передбачених законодавством України; право користування,
купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 725 270,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Будівельників, 34).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 13 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 17 березня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої
автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2;
автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091
№ 45-86 ЯАА.
Адреса об'єкта: м. Дніпро, вул. Філософська, 39.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 02139245, Товариство з додатковою відповідальністю «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля складу
ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2 без підвалу, складається з трьох окремих боксів
площами: 167,9 м2, 101,7 м2, 99,3 м2. Вхід до кожного боксу окремий, через металеві ворота. Рік побудови – 1967.
Будівля розташована на території автотранспортного підприємства в глибині
двору. Територія підприємства огороджена. Є під’їзд до об’єкта. Поблизу розташовані зупинки громадського транспорту. Будівля обладнана системою електропостачання. Опалення, водопостачання та каналізація відсутні.
Будівля потребує проведення поточних ремонтних робіт.
Автобус IКАРУС № 49-97 ЯАА; автобус IКАРУС № 49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091
№ 45-86 ЯАА розукомплектовані, підлягають ліквідації на брухт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 767 689,00 грн, ПДВ – 153 537,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 921 226,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; зняти автотранспорт з обліку в органах ДАІ; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, вирішується покупцем в межах чинного законодавства України; по-

20 лютого 2017 року

купець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передавання; засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 92 122,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації – група інвентарних об’єктів – державне майно
розброньованої автомобільної колони, розташованого за адресою: м. Дніпро,
вул. Філософська, 39).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 13 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 17 березня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею
1 356,3 м2, тротуар – І.
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ),
вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, Публічне акціонерне товариство
«Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського» за адресою:
51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Соборна (вул. Кірова), 18б.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову нежитлову будівлю (літ. А-2) з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром – І.
Рік побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення
підведені основні комунікації. Потребує проведення ремонту з заміною аварійних
конструкцій та посилення непридатних.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 297 151,00 грн, ПДВ – 459 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 756 581,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 275 658,10 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлова будівля (літ. А-2) з підвалом загальною площею
1 356,3 м2, тротуар – І, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Тагільська, 9).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 13 березня 2017 року
до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 17 березня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів, що
є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: інженерна споруда «Басейн бризкальний».
Місцезнаходження об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод». Ідентифікаційний код балансоутримувача 00204895.
Адреса балансоутримувача: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська (Чубаря), 91.
Відомості про об'єкт: бетонна некрита прямокутної форми чотирисекційна
інженерна споруда для охолодження циркуляційної води площею 6 536,0 м2. Три
секції введені в експлуатацію у 1945 році, четверта – 1959 році. За призначенням не
використовується. Заповнена твердими відходами виробництва харчової солі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 485 252,00 грн; ПДВ – 97 050,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 582 302,40 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно;
забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлуатації об’єкта;
вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом двох
років після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу
здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до
нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором
купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 58 230,24 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» http://www.utsb.
kiev.ua (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua) 13.03.2017. Час
внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Максимальний рівень зниження ціни об’єкта державної власності становить
30 % від початкової ціни.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» http://www.utsb.kiev.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. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
09.03.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 5 823,02 грн.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: групи інвентарних об’єктів у складі: будівля складу літ. Г загальною площею 34,2 м2; будівля гаражів літ. Д загальною площею 162,8 м2; будівля
складу літ. Е загальною площею 49,2 м2; будівля аптеки літ. Ж загальною площею
94,4 м2 (разом із земельною ділянкою).
Балансоутримувач об’єкта: Управління Держпродспоживслужби в Берегівському районі.
Адреса об'єкта: 90200, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 108.
Відомості про об'єкт: будівлі, що входять до складу об’єкта приватизації, побудовані у 1952 – 1965 рр. Усі будівлі одноповерхові, перебувають у незадовільному стані, потребують капітального ремонту. Технічна характеристика будівель:
фундаменти кам’яні; стіни та перегородки цегляні; перекриття дерев’яні; покрівля
(дах) – черепиця, азбофанера; підлоги бетонні, дощаті; інженерні комунікації – електропостачання, газопостачання, опалення наявні лише в будівлі аптеки.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,3914 га. Кадастровий номер
2110200000:01:049:0046. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги. Обмеження (обтяження) та сервітути
на використання земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 811 270,52 грн, у т. ч.: вартість
будівель без урахування ПДВ – 438 736,00 грн; вартість земельної ділянки без
урахування ПДВ – 372 534,52 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 973 524,62 грн.
ПДВ – 162 254,10 грн.
Умови продажу:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної
безпеки; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти в національній валюті України для фізичних
та юридичних осіб.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ у Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 97 352,46 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» в системі електронних
торгів 17 березня 2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін прийняття заяв – 13 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: https://www.utsb.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ,
вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяв на участь
в акціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: коридори першого поверху №1 площею 10,0 м2 та № 2 площею
32,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі «А», приміщення № 19-24 підвалу
«під А» та сходова клітка ІІІ, загальною площею 132,3 м2, підземне приміщення
«Б» площею 96,16 м2.
Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, смт Андріївка,
вул. Нова, 4а.
Зберігач: ТОВ «Вітьок», код за ЄДРПОУ 35215538, м. Запоріжжя,
вул. Возз’єднання України, 15, кв. 8.
Відомості про об’єкт приватизації: коридори, приміщення підвалу та сходова
клітка вбудовані в двоповерхову адміністративну будівлю (літ. А). Підземне приміщення «Б» не має природного освітлення. Теплопостачання будівлі, в якій розташовані приміщення, відключено від центральної мережі та довгий час не експлуатується. Рік побудови – 1979. Інженерне забезпечення приміщення – тільки
електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 108705,00 грн, ПДВ: 21 741,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 130 446,00 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 13 044,60 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний,
168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 13.03.2017 до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 17.03.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до
Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а
також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
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Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн.38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (061) 226-07-75,
226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» перереєстроване у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. ІваноФранківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети,
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки з цегли,
підлога – бетон, дошка; дах – двосхилий, шиферний. Інженерне обладнання – електрика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 261 156,00 грн,
ПДВ – 52 231,20 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001,
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
Прикарпатського універсальною товарною біржею 14.03.2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної
біржі на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської
універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 10 березня 2017 року
включно до 16.00.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Івано-Франківській
за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел.: (0342) 55-31-40,
75-23-67.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею 220,7 м2
зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об'єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об'єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка функціонувала тільки влітку. За капітальністю будівля належить до ІV групи: спочатку це була
споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля має два
окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та тильному
фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження
території виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5 х 2,9 м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний. Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 14 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 березня 2017 року
до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2.
Адреса об'єкта: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, приміщення 1.
Балансоутримувач: Департамент з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації.
Адреса балансоутримувача: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21.
Відомості про об'єкт: приміщення є частиною одноповерхової каркаснозасипної будівлі, зовні обкладеної цеглою. Рік побудови – 1991. Площа – 213,8 м2.
Висота – 3,2 м. Інженерно-технічні та санітарно-технічні мережі та пристрої відсутні
або зруйновані. Загальний технічний стан – ветхий.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 302 000,00 грн, ПДВ: 60 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 362 400,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта приватизації на власний розсуд.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни в
електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на
участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, за-
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твердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 36 240,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36 240,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.
utsb.com.ua) 14 березня 2017 року. Час початку аукціону за методом зниження ціни в електронній формі – 10.00.
Заява на участь в аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт
Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі – 10 березня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок,
літ. «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2.
Адреса об'єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, вул. Л. Мартовича, 2.
Балансоутримувач: Приватне підприємство «Газдиня», код за ЄДРПОУ
38853252 (зберігач).
Адреса балансоутримувача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об'єкт: двоповерховий службовий будинок з окремим входом
загальною площею 198,9 м2, протягом останніх років не використовується. Наявні
тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди протікання на стелі, підлога – бетонна стяжка, дощата, вікна відсутні, інженерні мережі не функціонують. Перекриття
дерев’яне, покрівля – металева. Рік побудови – 1934.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 81000,00 грн. ПДВ: 16200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 97 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації –
9 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної
сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; питання землекористування покупець вирішує самостійно у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 13.03.2017 до 16.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 17 березня
2017 року, час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
єдиного майнового комплексу Державного підприємства
«Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою)

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприємства «Енергомонтажний поїзд № 754» (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових
і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входять контора за адресою:
м. Одеса, вул. Семінарська, 15а та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольсьткий р-н, смт Авангард, вул. Базова, 5.
Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині підвальних
приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 1 507,0 м2, у т. ч.:
будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж (літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976,
одноповерховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік
введення в експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2
рік введення в експлуатацію – 2008; цех-склад для побут. робіт, кам’яний (літ. Д)
загальною площею 193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20
кам’яний (літ. Е) загальною площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
ремонтна кам’яна (літ. Ж) загальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. З) загальною площею 216,1 м2, рік введення
в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;
споруди: № 1 – 6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 од.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га
в районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами,
енергозабезпеченням, територія огороджена.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.
Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство
не здійснює.
Статутний капітал становить 132,0 тис. грн.
Збитки за 2016 рік – 550,6 тис. грн.
Чисельність працюючих – 7 осіб, у т. ч.: начальник, головний бухгалтер, 5 робітників, кількість робочих місць – 7.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 175 833,33 грн (вісім мільйонів
сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.), у т. ч. :
майна ЄМК – 3 330 000,00 грн (три мільйони триста тридцять тисяч грн 00 коп.),
земельної ділянки – 4 845 833,33 грн (чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч
вісімсот тридцять три грн 33 коп.).
ПДВ – 1 635 166,67 грн (один мільйон шістьсот тридцять п’ять тисяч сто шістдесят шість грн 67 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з ПДВ – 9 811 000,00 грн (дев’ять
мільйонів вісімсот одинадцять тисяч грн), у т. ч.: майна ЄМК – 3 996 000,00 грн
(три мільйони дев’ятьсот дев’яносто шість тисяч грн), земельної ділянки – 5 815
000,00 грн. (п’ять мільйонів вісімсот п’ятнадцять тисяч грн).
Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підприємства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права
власності за винятком звільнення на підставі п. 6 статті 40 Кодексу Законів про
працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу Законів
про працю України.

4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1. Соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2. Вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;
4.3. Не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд
№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому
законодавством порядку протягом 6 місяців.
6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які підлягають постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.
7. Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта
приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.
8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта прийманняпередачі погашення кредиторської заборгованості станом на 31.12.2016 у сумі
3 673,8 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 862,2
тис. грн, перед пенсійним фондом – 1 046,3 тис. грн, перед бюджетом – 1 272,1
тис. грн, інші поточні забов’язання – 493,2 тис. грн та погашення кредиторської
заборгованості, яка буде визначена за період з 31.12.2016 до дати підписання
акта приймання-передачі.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р № 37184004004570 в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО
828011, код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 981 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 березня 2017 р.
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 17 березня 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 до Української універсальної біржі на
електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса,
вул. Ясна, 12) 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 Одеській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1109, тел.:
731-50-36, 728-72-62.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об'єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка, 2.
Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею
161,8 м2; стіни з ракушняку, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання,
опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн. ПДВ – 18 532,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 111 195,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 24 березня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 20
березня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електрону адресу ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Українській універсальній біржі (фактична адреса: 65012,
м. Одеса, вул. Ясна, 12) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62.

полтавська область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 53,6 м2 разом
із земельною ділянкою.
Адреса об'єкта: 39000, Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Старий Хутір,
вул. Першотравнева, 2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володимирівська, 144.
Відомості про об'єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. Поверхів – 1. Рік побудови – 1968. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття –
з/б плити; підлога – бетон, інженерні комунікації – наявні електрика, газопровід.
Загальна площа – 53,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0149 га, кадастровий номер земельної ділянки 5320610106:06:001:0016. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 200,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомості – 17 760,00 грн, ціна земельної ділянки – 4 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 26 640,00 грн. ПДВ – 4 440,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не
відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки
покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають
об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких
зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови
збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо-

20 лютого 2017 року

4
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 2 664,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 17 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Термін приймання заяв – до 17.00 13 березня 2017 року включно.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на Товарну біржу «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38
(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох календарних днів з дня реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу
Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 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 приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418,
тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху № 14-52;
2-го поверху № 1-19 загальною площею 1 256,7 м2 (колишня їдальня № 907) в
літ. «БХ-5».
Балансоутримувач: 01270478, ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат
№ 1» (ліквідовано).
Адреса об'єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об'єкт: нежитлові приміщення підвалу № 3-20; 1-го поверху
№ 14-52; 2-го поверху № 1-19 загальною площею 1 256,7 м2 в літ. «БХ-5», рік побудови – 1972.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 440 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 366 900,00 грн; ПДВ –
73 380,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
3. 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.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 44 028,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на-

лежним 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 17 березня 2017 року, час внесення цінових
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 13 березня 2017 року
до 18.00.
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 телефоном (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).

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею
246,9 м2. Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об'єкта: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Відомості про об'єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 246,9 м2 (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі – 3,3 м. Рік побудови – 1975.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 100 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 83700,00 грн; ПДВ: 16740,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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.
2. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській
області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 10 044,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни 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 за методом зниження ціни
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 за методом зниження ціни буде проведено
Прикарпатською універсальною товарною біржею 17 березня 2017 року,
час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 13 березня 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 тел. (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).

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні за методом зниження ціни
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Д, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.02.2017 № 214)

ЗАПОРІЗЬКА область

Житловий будинок № 11
с. Матвіївка, вул. Побєди, 94.
Житловий будинок № 12
с. Матвіївка, вул. Побєди, 92.
Житловий будинок № 13
с. Матвіївка, вул. Побєди, 90.
Житловий будинок № 14
с. Матвіївка, вул. Побєди, 88.
Житловий будинок № 15
с. Матвіївка, вул. Побєди, 86.

за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,

за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єктів приватизації державної власності

1. Назва об’єкта № 1: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під
будинком, підвал частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 32 216,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 221,64 грн.
2. Назва об’єкта № 2: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 44 647,20 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 464,72 грн.
3. Назва об’єкта № 3: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1450
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 54 303,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 5 430,36 грн.
4. Назва об’єкта № 4: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни,
перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 79 516,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 951,68 грн.
5. Назва об’єкта № 5: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та
перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
107 845,00 грн, ПДВ – 21 569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням
ПДВ – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п‘яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної

Продаж об’єктів групи Ж

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об'єкта: виробнича будівля (корпус блоку допоміжного) (літ. А, А' ) загальною площею 1 085,60 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 10а, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об'єкт: виробнича будівля корпусу блоку допоміжного (літ.
А,А’) – двоповерхова цегляна будівля з різними рівнями, прибудована до колишнього будинку культури «Сучасник». Загальна площа будівлі становить 1 085,6 м2
та складається з: літ. А – 566,9 м2, у т. ч. площа першого поверху – 283,8 м2 та другого поверху – 283,1 м2, а також літ. А' – 518,7 м2, у т. ч. площа першого поверху –
246,8 м2 та другого поверху – 271,9 м2.
Фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття: перший поверх – монолітні з/б по балках, другий поверх – дерев’яні, оштукатурені; дах –
з/б плити; покрівля азбестоцементні листи; підлога бетонна, дощата, паркетні щити,
плитка; вікна дерев’яні, вікна-склоблок; двері дерев’яні, металеві; інженерні комунікації
будівлі – електропостачання, центральне опалення, вентиляція, водопровід, каналізація, слабкострумові пристрої (на дату оцінки інженерні комунікації перебувають у
зруйнованому стані та потребують відновлення). Вхід до будівлі з вул. Прутської з території ТОВ «Машзавод» та зі сторони ТОВ ВКФ «Юпітер». Будівля має декілька окремих
входів: з основного, бокового фасадів, а також із заднього (дворового) фасаду будівлі
до частини приміщень першого поверху. Вхід на територію заводу обмежений через
суворий перепускний режим. Будівля не використовується, рік введення в експлуатацію – 1974. Технічний стан приміщень будівлі незадовільний. Об’єкт розташований
в серединній зоні міста. Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 696,00 грн, ПДВ –
163 339,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 980 035,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно.
2. Дотримання санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Забезпечення безпечних умов праці на об’єкті приватизації.
4. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна)
у встановленому законодавством порядку протягом року після набуття права
власності на об’єкт.
5. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
6. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ.
7. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 98 003,52 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Держана казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
14.03.2017 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 10.03.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об‘єкта незавершеного будівництва; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта 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.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м.
Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний,
168, МФО 813015, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ
20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 13.03.2017 до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Українською універсальною біржею 17.03.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя,
вул. Перша ливарна, 40, оф. 120) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 17.00 за місцем їх
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00, у
п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.
2. Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий) за адресою: Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9, що перебуває на балансі ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000).

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні за методом зниження ціни
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.02.2017 № 212)

ЖИТОМИРСЬКА область

Їдальня за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці,
вул. Терещенка, 12, що перебуває на балансі ВАТ «Коровинецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372397).

20 лютого 2017 року

ЧЕРНІВЕЦЬКА область

Їдальня на 330 місць за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 16б, що перебуває
на балансі ТОВ «Машзавод» (на позабалансовому рахунку).
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни
(затверджений наказом ФДМУ від 13.02.2017 № 213)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область

1. Танцювальний майданчик за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б, що перебуває на балансі ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єкта приватизації державної власності

Назва об'єкта: «Танцювальний майданчик».
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00190905; ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ.
А загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ. В, огорожу № 1-2,

№ 13 (1033)
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замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не
відводилась. На теперішній час об’єкт не використовується. Потребує ремонтновідновлюваних робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт
розташований в рекреаційній зоні.
Ціна об’єкта без ПДВ – 461 623,00 грн, ПДВ – 92 324,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 553 947,60 грн.
Призначення об’єкта: дозвілля населення.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил
щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених
законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта
приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку,
встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону за методом зниження ціни
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у
розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
у аукціоні за методом зниження ціни, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 55 394,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Танцювальний майданчик», розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни – 13 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.com.ua) 17 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Української
універсальної біржі (http://www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за
методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії
Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна),
15, кімн. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єкта приватизації державної власності

Назва об'єкта: «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий).
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2, цегляна
господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – вимощення,
№ 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік вводу в експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ– 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації дозвілля дітей та за згодою державного органу приватизації; забезпечити
під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних
та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконан-

ням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону за методом зниження ціни
у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни у
розмірі 17,00 грн (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь
у аукціоні за методом зниження ціни, без ПДВ») та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий), розташованого
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження
ціни – 13 березня 2017 року до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://www.uub.com.ua) 17 березня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого
наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Української
універсальної біржі (http://www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону за
методом зниження ціни зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії
Української універсальної біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна),
15, кімн. 38) оригінали заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого
наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній
формі об’єкта приватизації державної форми власності

Назва об'єкта: їдальня.
Адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Великі Коровинці, вул. Терещенка, 12.
Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецький цукровий завод», ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 00372397. Адреса: 13240, Житомирська обл., Чуднівський р-н,
смт Великі Коровинці, пров. Привітний, 2.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будівля їдальні –
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 421,0 м2, рік будівництва – 1964,
фундамент стрічковий бутовий, стіни та перегородки цегляні, обкладені плиткою,
покрівля – азбофанера по дерев’яній обрешітці, підлоги бетонні, плиточні, інженерні мережі – електропостачання; господарська будівля загальною площею 67,8 м2,
фундамент бутобетонний, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбофанера,
підлога бетонна, інженерні мережі відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1805 га. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Кадастровий
номер 1825855300:01:003:0011.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 468,00 грн, ПДВ – 13 893,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 83 361,60 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання; здійснення заходів щодо збереження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області; набуття права користування або власності на земельну ділянку
здійснювати відповідно до земельного законодавства.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 8 336,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 16 березня 2017 року до 18.00 включно.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 20 березня 2017 року, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від

09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронну адресу auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл.,
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16,
в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава,
вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі за методом
зниження ціни об’єкта приватизації державної власності

Назва об'єкта: їдальня на 330 місць.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Прутська, 16б, м. Чернівці, 58023.
Відомості про об'єкт: будівля їдальні – двоповерхова цегляна будівля з підвалом. Загальна площа будівлі їдальні – 1 836,8 м2, у т. ч.: загальна площа підвалу –
212,3 м2, загальна площа 1-го поверху – 830,5 м2, 2-го – 794,0 м2. Приміщення
першого поверху їдальні загальною площею 830,5 м2 передані в оренду, використовуються за призначенням та перебувають в задовільному стані. Приміщення другого поверху та підвалу не використовуються та опечатані. У приміщеннях
другого поверху наявні сліди протікання покрівлі. Загальний фізичний стан будівлі
задовільний. Потребує проведення поточного ремонту. Об’єкт розташований в
серединній зоні міста, в промисловій зоні.
Їдальня розташованана земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні ТОВ «Машзавод». Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не виділена. Територія підприємства огорожена, перебуває під охороною, вхід (в’їзд) на
яку здійснюється через прохідну заводу під наглядом охорони за перепустками.
Під’їзні дороги до об’єкта з твердим покриттям, навколишня територія опоряджена, охороняється.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не відведена. Будівля розташована на земельній ділянці, яка згідно з державним актом перебуває
у постійному користуванні ТОВ «Машзавод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 547 472,00 грн (один мільйон
п’ятсот сорок сім тисяч чотириста сімдесят дві гривні 00 коп.). ПДВ – 309 494,40
грн (триста дев’ять тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 40 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 856 966,40 грн (один мільйон вісімсот п’ятдесят шість тисяч дев’ятсот шістдесят шість гривень 40 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта протягом 5 років.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно-екологічних норм утримання об’єкта приватизації.
3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації та після державної реєстрації
в установленому законодавством порядку права власності.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Забороняється подальше відчуження об’єкта приватизації протягом 3 років
з моменту його придбання покупцем. Після спливу вказаного терміну відчуження
об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ.
6. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договору, надавати необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так
і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання
акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 185 696,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
14.03.2017 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. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 10.03.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 5186-60. Час роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у
п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45. Необхідна інформація
розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства
«Тюмень-Медико-Сміла» на аукціоні

Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у кількості 2 558 561 шт., що
становить 38,02 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4, тел./
факс (04733) 4-33-54.
Код за ЄДРПОУ 31982410.
Розмір статутного капіталу: 6 729 095,00 гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 32.50; 22.29; 46.46; 46.90; 47.19; 49.41.
Номінальна вартість пакета акцій: 2 558 561,00 грн (два мільйони п’ятсот
п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят одна гривня).
Початкова ціна продажу пакета акцій: 3 866 944,00 грн (три мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч дев’ятсот сорок чотири гривні).
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
1,4375 га (оренда, термін дії договору до 01.11.51).
Місце розташування земельної ділянки: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 24/4.
Цільове призначення земельної ділянки: під промисловість.
Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 2 114 131,84 грн.
Засіб платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн
8 811
11 757
10 954
Рентабельність, %
0
0
0
Вартість власного капіталу, тис. грн
- 15 645
- 19 157
- 21 641
Чистий прибуток, тис. грн
- 4 846
- 4 490
- 2 484
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн
6 516
8 141
5 599
Показники господарської діяльності станом на 31.12.2016
Показник
Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
34
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
6 750
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
49
Дебіторська заборгованість, тис. грн
57
Кредиторська заборгованість, тис. грн
32 595
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин
За 2016 рік: обсяги викидів: азоту оксид – 0,101;
у навколишнє природне середовище, утворення і
вуглецю окис – 0,019; етилену оксид – 0,011;
розміщення відходів, стан земельної ділянки, при- кислота ортофосфорна – 0,002; натрію гідрородоохоронного обладнання та споруд, інформація окис – 0,001; двоокис вуглецю – 55,033. Сплапро сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх чено екологічного збору – 254,68 грн. Утилізація
наявності):
відходів: етиленгліколь – 1000 кг; папір – 922 кг.
Сплачено за утилізацію відходів – 3 012,72 грн.
Умови аукціону.
Аукціон з повторного продажу державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у
кількості 2 558 561 шт., що становить 38,02 % статутного капіталу товариства, (далі – аукціон) буде проведено у Фонді державного майна України
21 березня 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, к. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.

№ 13 (1033)

В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб; юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою –
агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою – агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані
санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015 року
№ 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), Указу Президента
України від 17 жовтня 2016 року № 467/2016, яким було введено в дію рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на території
України або за її межами, затвердженого наказом ФДМУ від 22 травня 2012 року
№ 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за
№ 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 15 березня 2017 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних
покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для
потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану
декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов‘язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті,
покладається на покупця.
Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та
опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов'язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому
органі управління відповідного суб'єкта господарювання. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством
про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла» у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-МедикоСміла», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла», що становить відповідно 386 694,40 грн (триста вісімдесят шість тисяч шістсот дев’яносто
чотири гривні 40 коп.), які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній
казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «ТюменьМедико-Сміла», одержувач – Фонд державного майна України.
Умови проведення аукціону
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла»
за оголошеною початковою ціною виконавець припиняє торги. Аукціон вважається
таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет
акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-МедикоСміла» за запропонованою ціною (вищою за початкову) виконавець оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла».
У разі якщо ніхто з учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану виконавцем наступну ціну за пакет акцій у статутному капіталі товариства виконавець оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява
на участь в аукціоні якого була зареєстрована замовником раніше.
Виконавець оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів.
Учасники аукціону можуть запропонувати більшу ніж оголошена виконавцем ціну
шляхом підняття номера квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
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Виконавець оголошує наступну ціну за пакет акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з
голосу.
У разі якщо ніхто з учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Тюмень-Медико-Сміла»
подано заяву від одного покупця зазначений державний пакет акцій може бути

проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але
не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Тюмень-Медико-Сміла»
можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 20708, Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Мазура, 24/4.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

підсумки
Фонд державного майна України повідомляє
Аукціон з повторного продажу державної частки у статутному капіталі спільного
підприємства «Керамнадра» у формі товариства з обмеженою відповідальністю,
що становить 51 % статутного капіталу товариства, оголошений у газеті «Відомості
приватизації» від 26 грудня 2016 року № 103 (1019), запланований на 15 лютого
2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельною ділянкою,
на якій вони розташовані (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку;
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та Витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташовані об’єкти державної власності групи А – громадська будівля літ. Т’-1 (магазин) загальною
площею 120,5 м2 (разом із земельною ділянкою), громадська будівля літ. АП-1
(їдальня) загальною площею 408,5 м2 (разом із земельною ділянкою), громадська будівля літ. S-1 (пральня) загальною площею 91,9 м2 (разом із земельною
ділянкою) за адресою: Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Гурамішвілі, 1.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 02.11.2016
№ 2002 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та накази РВ ФДМУ від 05.01.2017 № 10, 11, 12 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений
та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими
знаками, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17.15 16.03.2017 включно.
Конкурс відбудеться 24.03.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 10.02.2017
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо об’єктів
державної власності (група А):
нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 91,0 м2 разом із земельною
ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «Турбоатом», за адресою: м. Харків, пров.
Осипенко, 12;
єдиний майновий комплекс Харківського хлібозаводу № 1 – колишній структурний підрозділ Харківського державного підприємства робітничого постачання
Південної залізниці (разом із земельною ділянкою) за адресою: 61009, м. Харків,
Червонозаводський р-н, вул. Штерівська, 6 визнано Харківську регіональну філію
Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру».
Переможцем конкурсу щодо об’єкта державної власності (група А) – нежитлові
будівлі буфету літ. «Є-1» загальною площею 43,2 м2 та їдальня літ. «Е-1» загальною площею 54,0 м2 разом із земельною ділянкою, що перебувають на балансі
ПАТ «Весотра Харків», за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин,
вул. Автомобільна, 8б, 8в визнано Комунальне підприємство «Харківське міське
бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради.

оренд а

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можмісцезнаходження
номер майна
ща, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
13,8
103 334,00
2 роки 11 місяців
справ України
21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
приміщення адмінбудівлі з прибудовами (літ. А)
2 Державна служба статис- 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт То8,8
27 966,00
2 роки
тики України
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
приміщення на 1-му поверсі адмінбудинку (літ. А)
машпіль, вул. І. Франка, 36
3 Міністерство внутрішніх 40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого
–
24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський
3,0
23 412,00
2 роки 364 дні
справ України
21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24
приміщення адміністративної будівлі (літ. А)
р-н, вул. Острівська (колишня Горького), 4

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

мета використання
Розміщення офіса
Розміщення: ксерокса для надання послуг
ксерокопіювання (3,0 м2); офіса (5,8 м2)
Розміщення кавового автомата

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Міністерство освіти і науки
України

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
02070884.9.УЖЖШКЯ032 м. Кривий Ріг, просп. По14,3
41 185,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
штовий, 51

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня

Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Ганни
Світличної, 63
м. Дніпро, вул. Поля, 1

257,59

929 385,00

40783970, Криворізький економічний інститут Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 64, тел. (0564) 90-15-12
00220026, Павлоградський технікум Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Радянська, 63, тел. (05632) 6-49-58
08592141, Головне управління МВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 20а, тел. (056) 756-51-30
00129314, Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є. О. Патона, м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а, тел. (056) 756-51-30

Нежитлові вбудовані приміщення

Нежитлові вбудовані приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення

Інформація відсутня

550,96

5 448 443,00

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. В. Моссаковського, 2а

3,0

29 274,00

5 Державна служба геології та 01432150, Казенне підприємство «Південукргеологія», м. Дніпро, вул. Чернишевнадр України
ського, 11, тел. (056) 375-51-37
6 Міністерство охорони
02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства
здоров’я України
охорони здоров’я України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
7 Міністерство охорони
02010681, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства
здоров’я України
охорони здоров’я України», м. Дніпро, вул. Вернадського, 9, тел. (056) 713-52-57
8 Державна служба України з пи- 26370823, Районна державна лікарня ветеринарної медицини, Дніпропетровська
тань безпечності харчових про- обл., смт Слобожанське, вул. Літня, 3
дуктів та захисту споживачів

Нежитлові вбудовані приміщення
Частина нежитлового приміщення гуртожитку № 7
Частина нежитлового приміщення гуртожитку № 5
Нежитлові вбудовані приміщення

Інформація відсутня

м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44а
м. Дніпро, пл. Соборна, 2

39,84

341 190,00

9,0

87 993,00

2 роки 364 дні

3,0

27 057,00

2 роки 364 дні

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

Інформація відсутня

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи, у навчальному закладі
2 роки 11 місяців Розміщення офісних приміщень
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів та торговельного об’єкта з
продажу канцтоварів
2 роки 364 дні Розміщення офіса

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні самообслуговування)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (пральні самообслуговування)
Інформація відсутня Дніпропетровська обл.,
479,2
918 327,00
2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (виробнича діяльність безпосмт Слобожанське,
середньо на орендованих виробничих площах) на 405,1 м2, розмівул. Літня, 3
щення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів на
25,7 м2 та офіса на 48,4 м2
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
Інформація відсутня

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
телефон)
1 Міністерство енергетики та ву- 32087941, ВП «Шахта «Стаханова» ДП «КрасноарЧастина нежитлового вбудованого при- 32087941.200.УЧЖШМЧ305 Донецька обл., Покровський р-н,
5,0 (відм.
116 223,00
2 роки 364 дні
Розміщення технічних засобів і антен операторів телегільної промисловості України
мійськвугілля», 85323, Донецька обл., м. Мирноград,
міщення та частина стіни будівлі багатос. Новоекономічне, просп. Миру, 2
+26,7м) та 14,0
комунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільвул. Соборна,1, тел. (0623) 54-34-26
канатного підйому головного ствола
ного зв’язку)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Донецькій області оголошення про намір передати в оренду об’єкт державного майна – нежитлові вбудовані приміщення будівлі гаража загальною площею 31,6 м2 за адресою: Донецька обл., м. Лиман,
вул. Пушкіна, 12б, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України у м. Красному Лимані Донецької області, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» від 13.02.2017 № 11(1031), вважати недійсним.

ОДЕСЬКА область
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
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство інфроструктури
38728457, Одеська філія Державного підприємства «Адміністра- Частина нежитлового на першому поверсі будівлі 38727770.10.АААИГА164 м. Одеса, пл. Мит11,2
149 700,00
1 рік
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоУкраїни
ція морських портів України», 65026, м. Одеса, пл. Митна, 1
МорТек
на, 1/2
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
2 Міністерство освіти і науки України 01180116, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попо- Частина нежитлового приміщення (сушилки) друго- 01180116.1.УНЦЧГЧ008 м. Одеса, вул. Старо2,5
25 446,00
2 роки 11 місяців Розміщення пральні самообслуговування
ва, 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1
го поверху будівлі гуртожитку № 2
портофранківська, 71а

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

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».

РІВНЕНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Рівненській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Державне агентство водних ресурсів України
2 Міністерство освіти і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
13985575, Рівненське міжрайонне управління водного господарства, 33022, м. Рівне, вул. Князя Романа, 9, тел. (0362) 24-55-35
22555721, ДП НВО «Потенціал-Еко», 33023 м. Рівне, вул. Київська, 106

найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
Частина будівлі гаражів 13985575.1080.АААБВД540 Рівненська обл., смт Гоща,
вул. Ковпака, 3
Частина будівлі їдальні
–
м. Рівне, вул. Київська, 106

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
58,16
99 160,00
2 роки 11 місяців
Перевірка технічного стану КТЗ за
умовами безпеки
279,95
1 297 590,00
1 рік
Розміщення кафе, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство освіти 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмель- Частина підвального приміщення; частина приміщення на
і науки України
ницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63 третьому поверсі

20 лютого 2017 року

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
бульв. Шевченка, 205,
1,0;
3 900,00;
1 рік
Розміщення операторів та провайдерів телекомунікацій, які
м. Черкаси
1,0
4 100,00
надають послуги доступу до мережі Інтернет

№ 13 (1033)

7
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
2 Міністерство освіти 05407864, Черкаський політехнічний технікум, вул. Надпільна, Нежитлове напівпідвальне приміщення їдальні технікуму
05407864.1.ТЖЖТБЯ009; вул. Надпільна, 226/
116,5;
257 231,48;
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні та буфетів, що не здійснюють продаж тоі науки України
226/Дашковича, 62, м. Черкаси, тел. (0472) 36-07-28
5-поверхового навчального корпусу № 4; частина приміщення 05407864.1.ТЖЖТБЯ009; Дашковича, 62, м. Чер16,4;
36 210,00;
варів підакцизної групи, у навчальному закладі
навчального корпусу № 4; частина приміщення навчального 05407864.1.ТЖЖТБЯ008; каси
13,2
32 790,00
корпусу № 3
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській
області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ЧЕРНІГІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство водних 01034314, Чернігівське міжрайонне управління водного господарства,
Нежитлові приміщення на першому поверсі триповерхо- 01034314.1.БФЦРЛО026;
м. Чернігів, просп. Миру, 233
28,08;
95 110,94;
2 роки 364 дні
Розміщення офісного приміщення;
ресурсів України
14007, м. Чернігів, просп. Миру, 233, тел.: (04622) 5-30-94, 5-31-23
вої виробничої будівлі та приміщення будівлі гаража
01034314.1.АААБЖБ460
67,9
114 606,41
використання за призначенням
2 Державна служба статисти- 02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, Нежитлове приміщення на третьому поверсі триповерхо- 02363072.1.АААДЕЖ446
Чернігівська обл., м. Ніжин,
22,7
68 500,59
2 роки 364 дні
Для розміщення майстерні з реки України
м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
вої адміністративної будівлі
вул. Богуна, 8
монту взуття
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, у п’ятницю – 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)

найменування

реєстровий номер майна

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
2
площа, м
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство осві- 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ, Нерухоме майно на першо- 01132330.1.КАТГНП015 м. Київ, просп. Кос19,3
281 400,00
2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення, крім офісного приміщення оператора телекомунікацій, який надає
ти і науки України просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
му поверсі корпусу № 11
монавта Комарова, 1
станом на 30.11.2016
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги
доступу до мережі Інтернет
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ регіональних відділень ФДМУ
м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсів з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 18,2 м2 (реєстровий номер майна
02544537.43. ЧСУМНЯ037), що перебуває на балансі державного навчального
закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну
м. Києва», за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 8.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 218 596,00 грн без урахування ПДВ
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року становить
728,65 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта
оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та
умов договору оренди; строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та
переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку
об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу
Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця
з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за
звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від
укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного
бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
частина нежитлового приміщення загальною площею 50,4 м2 (реєстровий
номер майна 32453658.1. ААААЛБ791), що перебуває на балансі Державного підприємства «Спеціалізована медико-санітарна частина №18 МОЗ України»,
за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 19.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.10.2016 становить 678 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство охорони
здоров’я України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – жовтень 2016 року становить
3 390,00 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди;
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження

орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати
за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку,
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання
від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому
підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або
непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної
за результатами конкурсу, у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 15.30 на 21-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

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

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова,
адреса: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: відкритий технічний майданчик загальною площею 1 338,0 м2 військового містечка № 93 за адресою:
м. Харків, вул. Цементна, 2.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 9 838,75 грн на місяць (без ПДВ).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення складування щебеневої продукції; компенсація орендодавцю податку на
землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку в розмірі, не
меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, який вноситься
в рахунок плати за останні три місяця оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації. Тел./ факс: (057)
700-44-63, 700-44-66.

ІНФОРМАЦІЯ
Івано-Франківської КЕЧ про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого військового майна

Назва балансоутримувача і місце розташування органу, що проводить конкурс: Івано-Франківська КЕЧ району, адреса: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії 14/г.
 Назва об’єкта оренди: військове нерухоме майно: нежитлові приміщення № 17; № 18 загальною площею 36,8 м2 (у т. ч. нежитлове приміщення
№ 17 площею 5,6м2; нежитлове приміщення № 18 площею 31,2 м2) першого поверху будівлі № 1 (гуртожиток) військового містечка № 37 за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11. 2016 становить 405 766,00 грн без урахування ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – січень
2017 р. становить 6 051,35 грн без урахування ПДВ. У подальшому орендна
плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. Розмір оренди за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за
базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим
місяця до останнього числа першого місяця оренди.
Мета використання: розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів
в приміщенні № 18 площею 31,2 м2 (18 %); розміщення складу в приміщенні № 17
площею 5,6 м2 (15 %).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою орендною
платою (за базовий місяць), але не нижчий ніж на аналогічних об’єктах інших форм
власності; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового
призначення та умов договору оренди; строк оренди – до трьох років; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню,
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому
ніж на момент передачі його в оренду, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної
оцінки, опублікуванням оголошення; виконання ремонту орендованого майна за
власний рахунок орендаря; укладення з балансоутримувачем договору про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг;
протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача; встановити прилади обліку комунальних послуг за рахунок коштів орендаря та
укласти прямі договори з постачальними організаціями, компенсувати орендодавцю
податок за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію. У разі настання особливого періоду в Україні або окремих її місцевостях відповідно до Закону України
«Про оборону України» договір може бути достроково розірваним.
Додаткові вимоги щодо умов договору оренди: заборона передачі в суборенду, заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно
до третіх осіб.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для
укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру; декларацію або завірену копію звіту про
фінансові результати за останній рік; довідку про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичних осіб: копію документа,що посвідчує особу; завірену нотаріусом
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг, виписка з Єдиного державного реєстру; завірену копію декларації про
доходи; довідку про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
Конкурсні пропозиції (крім розміру орендної плати) подаються в окремому запечатаному печаткою учасника конкурсу конверті з написом «На конкурс». Конкурсні
пропозиції щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди подаються в
окремому запечатаному непрозорому конверті в день проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день після опублікування цієї інформації за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Національної
Гвардії, 14г, Івано-Франківська квартирно-експлуатаційна частина.
Кінцевий термін подання заяв для участі в конкурсі – за три (робочих) дні до
проведення конкурсу. Телефон для довідок: (0342) 75-07-10.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, літ. «А-1», площею 76,9 м2. Найменування балансоутримувача об'єкта оцінки: ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (ЄДРПОУ
00240158). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 82100, Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Новошичі, вул. Шевченка, 195/1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А,
Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об'єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017. Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення
ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 080,00
грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі ВЗ
Остки площею 18,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рівненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. 1 Травня, 11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди
державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Гордійчук Любов Григорівна. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкти філії реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро», а саме: «Будинок з мансардою в комплексі з обслуговуючими
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будівлями, спорудами та інженерними мережами філії РОК «Біле озеро», інвентарний номер 4726/400, реєстровий номер 24584661.339.АААЖАГ055, загальною
площею 1 022,6 м2; «Огорожа філії РОК «Біле озеро» «Будинок з мансардою», інвентарний номер 10733/401, реєстровий номер 24584661.339.ПШТДПЮ1164, довжиною 523 пог. м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Рівненська
АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, с. Рудка, вул. Білоозерська, 3. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-7991. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Біле Плесо». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража-майстерні площею
58,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Корецьке об’єднанане
управління Пенсійного фонду України Рівненської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Незалежності, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Трембакова Галина Євгеніївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі гаража-майстерні площею
26,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Корецьке об’єднанане
управління Пенсійного фонду України Рівненської області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Незалежності, 35. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Яковишин Андрій Сергійович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення першого поверху
площею 47,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНВП «Рівнегеокадастр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. 16 Липня, 38. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ФОП Дідула Іван Семенович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 6 березня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 28.02.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

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

 1. Будівля лінійної ділянки (літ. А) загальною площею 32,2 м2, будівля лінійної ділянки (літ. Б) загальною площею 95,4 м2 (реєстровий
№ 32765831.10.ПГБРСЧ028), навіс (літ. В), гараж на 7 боксів (літ. Г) загальною площею 341,1 м2 (реєстровий № 32765831.5.ПГБРСЧ008), огорожа та
споруди (бетонне вимощення площею 783,0 м2, ворота площею 12,4 м2,
огорожа площею 352,7 м2) (реєстровий № 32765831.10.ПГБРСЧ029),
що перебувають на балансі ДП «Укрводсервіс», за адресою: Херсонська обл.,
м. Каховка, вул. Некрасова, 10. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ТОВ фірма «АЛЕФ» ЛТД. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми –
канал підводящий, інв. номер 70010, реєстровий № 25592421.83.ААЕЖАЖ685; будівля насосної станції з трубопроводом, інв. номер 70030, реєстр.
№ 25592421.83.ААЕЖФЖ694; шлюз-регулятор, інв. номер 70005, реєстр.
№ 25592421.83.ААЕЖАЖ747, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: біля с. Софіївка, Білозерський р-н, Херсонська обл. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Рибоводна Фірма – Ювент». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
 3. Об’єкт незавершеного будівництва державної форми власності –
«Газифікація», який не увійшов до статутного капіталу ВК «Семеновод» при приватизації, але залишився на його балансі, за адресою: с. Мирне, Олешківський
р-н, Херсонська обл., без земельної ділянки. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м.
Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання (наказ РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 13.02.2017 № 63).
Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

Запланована дата оцінки: 28.02.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яку може бути запропоновано учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж: для об’єкта незавершеного будівництва – 6,4 тис. грн, для комплексу будівель та споруд – 11,0 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення
конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів для об’єктів оренди,
не більше 10 днів для об’єкта приватизації); документи щодо практичного досвіду
виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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 нежитлового приміщення на першому
поверсі адмінбудівлі загальною площею 29,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Український державний науково-дослідний і проектний
інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава
Чорновола, 243/1, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кузнєцов Денис Сергійович. Дата оцінки: 28.02.2017.
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: приміщення на першому поверсі адмінбудівлі
загальною площею 56,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Черкаська обласна громадська організація жінок «Серце Матері». Дата оцінки: 28.02.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового підвального приміщення
п’ятиповерхового корпусу загальною площею 131,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут
техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Професіональний бійцівський клуб «ГРІЗЛІ». Дата оцінки: 28.02.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення на першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі загальною площею 41,0 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: ФОП Коваль Олександр Миколайович.
Дата оцінки: 28.02.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 2,0 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: ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанси». Дата оцінки: 31.01.2017.
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 (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
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 – 28 лютого 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 6 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки групи інвентарних об’єктів

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації шляхом
продажу на аукціоні об’єкта державної власності групи А.
Замовником звіту виступає РВ ФДМУ по м. Києву.
Об’єкт оцінки: кран автомобільний (КС-4561) К-162 на базі шасі КрАЗ257, державний номер АА8416ВМ, інвентарний номер 8457, що перебуває на
балансі Мостозагону №2 ПАТ «Мостобуд», за адресою: м. Київ, вул. Баренбойма,
8. Орієнтовна дата оцінки: 28.02.2017.
Конкурс відбудеться 6 березня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 27 лютого 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 6 березня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

т. м. утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

№ Назва об’єкта
з/п
оцінки
1 Нерухоме
майно
2 Технічний майданчик
3 Нежитлове приміщення
4 Частина нежитлового приміщення
5 Частина нежитлового приміщення

Платник
робіт з оцінки
об’єкта
535,8 м. Київ, вул. Гор- Казенне підприємство «НТК ТОВ «Фалівська, 226/228 «Імпульс»
брика ниток
«БАРВА»
1 096,91 м. Київ, вул. Гор- Казенне підприємство «НТК ПП «Хоружий
лівська, 226/228 «Імпульс»
С. Ю.»
37,8 м. Київ,
Центр підвищення квалі- ГО «Спілка інвул. Лук’янівська, фікації працівників сфери валідів війни
77
управління Міністерства
та збройних
соціальної політики України конфліктів»
1,0 м. Київ, вул. Чи- Київський національний
ПАТ «Державгоріна, 57
торговельно-економічний ний ощадний
університет
банк України»
1,0 м. Київ, вул. Кі- Київський національний
ПАТ «Державото, 19
торговельно-економічний ний ощадний
університет
банк України»
Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

Балансоутримувач

Орієнтовна
дата оцінки
31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017

28.02.2017
28.02.2017

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Платник ро№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Орієнтовна
біт з оцінки
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
дата оцінки
об’єкта
2,0
м. Київ, вул. Ми- Міністерство екології ПАТ КБ
31.01.2017
1 Частина нежитлового притрополита Василя та природних ресурсів «Правексміщення
Липківського, 35
України
Банк»
2 Нежитлове при- 1 714,3 м. Київ, вул. Ма- ДП «Державне управ- ТОВ «Шера- 31.01.2017
міщення
линська, 4а
ління комплексного
тон Плюс»
забезпечення»
3 Нежитлове при- 340,8 м. Київ, вул. Преоб- ДП «Державний про- ФОП Попо- 28.02.2017
міщення
раженська, 25
ектний інститут «Дівський В. В.
проверф»
ФОП Пашков 28.02.2017
4 Нежитлове при- 185,2 м. Київ, вул. Іллін- Національний уніміщення
ська, 9
верситет «КиєвоІ. П.
Могилянська академія»
5 Нежитлове при- 29,0 м. Київ, вул. Лавр- Національний Києво- ФО Марчук 28.02.2017
міщення – часська, 9
Печерський історико- А. П.
тина пам’ятки
культурний заповідник
архітектури
Нежитлове
при26,3
м.
Київ,
вул.
ЛаврНаціональний Києво- ФО Шолудь- 28.02.2017
6
міщення – часська, 9
Печерський історико- ко В. Б.
тина пам’ятки
культурний заповідник
архітектури
ТОВ «Нікол 28.02.2017
7 Нежитлове при- 122,4 м. Київ, вул. Ми- ДП «АНТКОМ»
міщення
трополита Василя
Старс»
Липківського, 45
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник ро№
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач біт з оцінки
з/п
оцінки
оцінки
дата оцінки
об’єкта
1 Майданчик з твердим покриттям

30,0

м. Київ, Харківське шосе, 17

ДВНЗ «Київський механікотехнологічний
коледж»
2 Частина даху та тех- 9,3 (у т. ч. м. Київ, вул. Мос- Вищий адміністранічного поверху
3,0 та 6,3) ковська, 8
тивний суд України
3 Частина нежитлово2,0
м. Київ, вул. Ге- Національний уніго приміщення
роїв Оборони, 11 верситет біоресурсів і природокористування України
4 Частина нежитлово- 185,0 м. Київ, вул. Ні- Національний авіаго приміщення
жинська, 29є
ційний університет

ФОП Баку- 30.04.2017
радзе З. В.
ПрАТ «Київ- 31.01.2017
стар»
ПАТ КБ
31.12.2016
«Приватбанк»
ПП «Олена- 31.12.2016
Центр»

Конкурси відбудуться 6 березня 2017 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.30 27 лютого 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 6 березня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема, у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення та нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – майданчик з твердим покриттям та
технічний майданчик є: майданчик.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – частина
пам’ятки архітектури є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.11.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів, а саме:
частина адміністративного будинку площею 101,1 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Дубровиця, вул. Миру, 8, що перебуває на балансі Зарічненського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України Рівненської області, з метою укладення договору
оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки –
14 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 900,00 грн;
частина четвертого поверху Камерально-лабораторного корпусу площею 29,3
м2 за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 11, що перебуває на балансі Державного
підприємства «Українська геологічна компанія», з метою укладення договору оренди визнано ТзОВ «Нікос. Оціночна компанія». Строк виконання робіт з оцінки – 9
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 750,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 28.11.2016

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення нежитлової будівлі загальною
площею 11,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відділ Держгеокадастру у Жашківському районі Черкаської області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Соборна, 29, м. Жашків Черкаської області. Платник робіт з оцінки:
Комунальне підприємство «РЕЄСТР-ПЛЮС». Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 650,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення їдальні площею
165,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Смілянський коледж
харчових технологій національного університету харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Родини Бобринських, буд. 123, м. Сміла, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Тяпкова О. В. Дата оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ТБ «Універсальна».
Термін виконання роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 2 500,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення частини будівлі кондитерського
цеху, літ. Б-1, площею 42,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Надпільна, 224, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Пархета Р. В. Дата
оцінки: 30.11.2016. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 5 календарних днів, вартість послуг – 1 700,00 грн.
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